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Do nového
é roku klidně,
ě ale s malou kaňkou
ň

Již v minulém čísle jsem psal o době adventní a klidu svátků vánočních. Tento klid bychom chtěli převést i do celého roku 2016. Byl bych
moc rád, kdybychom do něj vstoupili každý podle svých představ, ale
s pohodou všedních dnů. Pokud nebudu brát v úvahu rozbouřené světové dění, nic nenasvědčuje tomu, že
by to mělo být jinak. Rozpočet města byl schválen. Nic nás nenutí zdražovat služby, které zajišťuje město.
Nájemné v bytech, poplatky ze psů
i za odvoz odpadu zůstávají stejné
jako v roce 2015. Teplo je stabilně
drženo ve stávajících cenách díky
kotelně, kterou máme ve vlastnictví a společně stanovujeme nízkou
cenovou hladinu. Naše technické
služby jsou dostatečně vybavené na
zimní údržbu i další běžnou péči o
město. V rozpočtu jsou zohledněny
všechny závazky vůči „Charitě“,
která se stará o nemocné a jinak zne-

výhodněné spoluobčany. Na provoz
dostávají svůj příděl naše školy a tím
je zajištěna péče o mladou generaci.
Podporujeme sport, kulturu i činnost
samospráv v místních částech.
V roce 2016 počítáme s několika velkými investicemi, které jsme
vám, našim občanům, slíbili. Revitalizace panelových domů odčerpánejvíce ﬁnancí. Na generální opravu
ulic Farská a Bočkova čekají občané
Voldánu již dlouho. Budeme investovat do průmyslové zóny, optických
kabelů a cyklostezky kolem kolejí
k Hájům. Ještě počítáme s několika
menšími stavbami, tak jako každý
rok. Vím, že se bude zvyšovat cena
vody o cca 3%, tedy na 92,60 Kč/m3.
Elektrickou energii pro městské budovy máme dlouhodobě nasmlouvanou. Jak píši – do nového roku
klidně, ale s jednou kaňkou. V Bystřici končí plnohodnotný katastrální úřad. K disposici bude na stejné
adrese pouze kontaktní místo, kde
každý vyřídí vše potřebné. Všichni
starostové mikroregionu bojovali za
jeho zachování, ale bohužel marně.
Prý elektronizace nahradí člověka –
uvidíme?
Chtěl bych vám popřát klid, pohodu
a hlavně pevné zdraví, protože dobré rodinné zázemí a pevné zdraví je
základním předpokladem klidného a
spokojeného života!
Váš starosta Karel Pačiska

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2016

V letošním roce proběhla rekonstrukce cihlových bytových domů
na sídlišti II, tedy výměna oken
a oprava fasád. Pro rok 2016 je připravena rekonstrukce zbývajících

šesti panelových domů na sídlišti
II, kde kromě výměny oken budou
opravovány balkóny a také zatepleny fasády. Investice se bude blížit
k 70 miliónům korun. Zatím jsme
ve fázi vyčkávání, protože bedlivě
sledujeme dotační tituly, které stále
nejsou vypsány. Měly být již před
rokem. V lednu 2016 rozjedeme výběrové řízení na ﬁrmy, které opravy
provedou a budeme se snažit, aby
vše proběhlo během příštího roku.
Druhou velkou investicí je rekonstrukce části ulic Bočkova, Farská,
Zahradní a Pod Kaštany. Nebude se
jednat pouze o povrchy, ale dojde
zde k výměně elektrického vedení,
veřejného osvětlení, částečně kana-

lizace a vodovodu. S touto akcí bezprostředně souvisí i demolice bývalé pekárny na ulici Zahradní. Zbouráním tohoto objektu vzniknou tři
parcely pro výstavbu rodinných
domů. I v případě demolice vyčkáváme na možnost dotace. V rozpočtu je připraveno 12 miliónů korun.
Neméně důležitou akcí je rozšíření zasíťování průmyslové zóny
a výstavba další obslužné komunikace. Je to nutné pro další možné
investory. Již nyní je podepsána
kupní smlouva s bystřickou ﬁrmou
na výstavbu nového areálu v promyslové zóně. Intenzivně jednáme
o dotaci s Czech Investem. Zasíťování by mělo probíhat ve dvou fá-

zích, přičemž náklady jsou předpokládány ve výši 20 miliónů korun.
Čtvrtou, co se týká objemu ﬁnancí, největší investiční akcí pro příští
rok je výstavba nové cyklostezky
od vlakového nádraží, podél vlakové trati směrem na Rozsochy,
dále podél Hájů, letiště a napojí se
na spojovací komunikaci Domanínek-Rozsochy nedaleko další cyklostezky vedoucí k Domanínskému
rybníku. Jedná se o investici ve výši
cca 5,5 miliónů korun, přičemž velká část bude proplacena dotací ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Josef Vojta
místostarosta

ZPRÁVY Z MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, INZERCE

Podzimní procházka s lampiony v Domaníně
Podzimní podvečer v pondělí
16. listopadu 2015 se stal hezkou
kulisou ke konání lampionového průvodu v Domaníně, tentokrát putování
s pohádkou. Děti se vydaly společně
s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým
vysvobodit zakletou princeznu. Na
cestu jim svítily pestrobarevné lampiónky a děti pomáhaly plnit pohádkovým chlapíkům jejich úkoly při osvobozování princezny. Poklad, který
našly děti na konci cesty, byl odměnou

Laďka Sitařová a Lenka Pečinková

Samospráva Domanína děkuje všem občanům obce za spolupráci v roce
2015, také za trpělivost a toleranci v nesnadném období stavby kanalizace
a následné obnovy asfaltových komunikací. Díky patří i zaměstnancům
dodavatelských ﬁrem, kteří se povětšinou snažili maximálně vyjít vstříc
potřebám naší obce a jejich obyvatel. Členové samosprávy přejí všem svým
spoluobčanům klidné Vánoce a úspěšný rok 2016.
-as-

KANGOO
JUMPS PILATES

Dvořiště - zahájení adventu

od prince za jejich pomoc.
Než jsme se rozešli domů, děti si
opekly buřtík na ohni a zahřály se teplým čajem.
Rádi bychom Vám touto cestou
poděkovali za pomoc při pořádání
a účast na našich akcích.
V tomto adventním čase Vám
přejeme krásné a spokojené Vánoce
a do roku 2016 hlavně zdraví a štěstí.

JUMPING

Již druhým rokem se může naše
obec Dvořiště, stejně jako většina
obcí, pyšnit krásným osvětleným
vánočním stromem. Ten letošní, za
který velice děkujeme, věnovala
rodina Dvořákova. První adventní
neděli jsme nejprve s dětmi vyrobili dekorace, které jim vyzdobí jejich domovy nebo si je budou moci
v nejbližších dnech pověsit na náš
venkovní vánoční strom. Zpestřením byla opět soutěž, tentokrát o
nej…vánoční závin. Ten, kdo si myslel, že štrůdl je pořád jen štrůdl, se
velice mýlil. Z celkem osmi závinů
byla vyhodnocena veřejností první

TRX

FITDANCE

tři místa, jejichž vítězové si odnesli, jak jinak, než jablečné medaile.
Komu záviny nestačily, mohl ochutnat několik druhů cukroví, kterému
vévodily rozplývající se vanilkové
rohlíčky. Poté, co jsme si zazpívali několik koled, už nebránilo nic
tomu, abychom zapálili prskavky
a nedočkavě čekali, až se vánoční
strom rozzáří.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří si v této hektické
předvánoční době našli čas a podíleli
se na přípravách či samotném zahájení adventu v naši obci.
-kch-

FREESTYLER BOSU

...A MNOHÉ DALŠÍ NAJDETE NA

www.sport-active.cz

V PROSTORÁCH BÝVALÉ LÉKÁRNY U KAPLIČKY
Novoměstská 853, Bystřice n.P.
tel.: 728 010 944
e-mail: info@sport-active.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC 2015 LEDEN 2016
Datum
18. 11. – 30. 12.
28. 11. – 31. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. – 20.12.
19. 12.
19. 12.
19.12.
20.12.
25. 12.
25. 12.
25. – 29. 12.
27. 12.
29. 12.
31. 12.
31. 12.

Název akce
Výstava dČtské umČlecké soutČže „SvČtlo pro život“
Výstava Adventní zvyky na BystĜicku
Vánoþní ochutnávka vín; 19.30 hod.
Kino – animované pohádky; 10.00 hod.
Vánoþní koncert dechových tĜíd A. Pokorného a Š. Husáka; 17.00 hod.
Vánoþní koncert; 17.00 hod.
Akademie ZŠ TGM; 9.00 hod.
Akademie ZŠ TGM; 9.00 a 17.00 hod.
Zimní pohádka
Turnaj ve florbalu, Liga Vysoþiny – starší žáci
Národní liga mužĤ ve florbalu – TJ Slovan HavíĜov
Vánoþní koncert – Dechová hudba Koroužanka; 18.00 hod.
Turnaj ve fotbalu – žáci
Sváteþní mše – Missa in D Festis Nativitatis Christi – Jakub Jan
Ryba; 18.00 hod.
Vánoþní taneþní veþer – hraje TATA-BAND J. Kuþery; 20.00 – 2.00 hod.
Turnaj v nohejbalu žákĤ
Vánoþní setkání u betléma; 15.30 hod.
IX. SILVESTROVSKÁ AEROBIC SHOW
Maškarní sousedské silvestrovské posezení; 19.00 hod.
SILVESTR na námČstí; 23.00 – 1.30 hod.

Místo
Muzeum BnP
Muzeum BnP
Velký sál KD
Velký sál KD
Malý sál KD
Vír – KD
Velký sál KD
Velký sál KD
Centrum Eden
Sportovní hala BnP
Sportovní hala BnP
Velký sál KD
Sportovní hala BnP

Organizátor
MČsto BystĜice n. P, Mikroregion BystĜicko
KD BystĜice n. P.
KD BystĜice n. P.
ZUŠ a KD
ZUŠ BystĜice n. P.
ZŠ TGM
ZŠ TGM
Centrum Eden
ASK BystĜice n. P
ASK BystĜice n. P
KD BystĜice n. P.
Ing. J. Mach

Kostel sv. VavĜince v BnP ěímskokatolická farnost, ZUŠ a SONK z.s.
Velký sál KD
Sportovní hala BnP
Sulkovec – kostel
Sportovní hala BnP
Daleþín – KD
NámČstí TGM

KD BystĜice n. P.
p. BednáĜ
Obec Sulkovec
Petra Nováková
Obec Daleþín
KD BystĜice n. P.

2016
2. 1.
3. 1.
9. 1.
9. 1.
10. 1.
10.1.
12. 1.
12.1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
16. 1.
16. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
21. 1.
21. - 24.1.
22. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.
24. 1.
25. - 29. 1.
26. 1.
30. 1.
30. 1.
31 1

Sváteþní mše – Missa in D Festis Nativitatis Christi – Jakub Jan
Ryba; 16.30 hod.
Vánoþní koncert; 17.00 hod.
Liga Vysoþiny elévĤ ve florbalu – Hippos Žćár n.S., PSKS
OkĜíšky.
Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev

Poutním kostele sv. Jana
Nepomuckého na Zelené
hoĜe ve Žćáru nad Sázavou
Zvole – kostel sv. Václava

ASK BystĜice n.P.

Sportovní hala BnP

Sokol BystĜice n.P
Divadlo Beze Jména pĜi ZUŠ a
Ĝímskokatolická farnost BnP
OFS – Josef Mach
KD BystĜice n.P.
Jednota Orel
ZŠ TGM
VOŠ a SOŠ
SDH Blažkov
SK Ujþov
ASK BystĜice n.P.
ASK BystĜice n.P.
MČsto BystĜice n.P.
Orel Nové MČsto n.M.
KD BystĜice n.P.
KD BystĜice n.P.
FC Vicenice
KD BystĜice n.P.

Hej mistĜe… TĜíkrálový koncert; 18.00 hod.

Kostel sv. VavĜince v BnP
Sportovní hala BnP
Velký sál KD BystĜice n.P.
Budova Jednoty Orel BnP
ZŠ TGM
VOŠ a SOŠ
Blažkov – KD
Ujþov
Sportovní hala BnP
Sportovní hala BnP
Prostory KD BystĜice n.P.
Sportovní hala BnP
Malý sál KD BystĜice n.P.
Velký sál KD BystĜice n.P.
Sportovní hala BnP
Malý sál KD BystĜice n.P.
Klub sportactive (bývalá
lékárna u kapliþky)
Sportovní hala BnP
Sulkovec – KD
Rozsochy – Orlovna
Sportovní hala BnP
Sportovní hala BnP
Velký sál KD BystĜice n.P.
Sportovní hala BnP
Sulkovec - KD
S t íh l B P

Liga Vysoþiny elévĤ ve florbalu – Hippos Žćár n.S., SK Juvenis PĜibyslav
Turnaj o pohár obce Sulkovec ve stolním tenise; 9.00 hod.
Ples TJ Rozsochy; 20.00 hod.
3. liga juniorĤ ve florbalu – SvČtlá n.S., Sokol ED HavlíþkĤv Brod
SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U19
Zábavný poĜad Furtluftdurch tour; 19.30 hod.
Turnaj ve fotbalu
Hasiþský ples; hudba Zuberská šestka; 20.00 hod.
T
j
l jb l
íš ý h d ž t

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

Jubilanti
LEDEN 2016
Štěpán Ďuroška
Eduard Popelka
Marie Koukalová
Josef Čejka
Božena Šeďová
Jaromír Špaček Ing.
Emilie Skalníková
Růžena Zobačová
František Horák
Marta Malá
Josef Matoušek
Marie Pichnerová
Úmrtí

95 let
86 let
86 let
85 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

22.10. Zdeněk Cupák
29.10. Adolf Mittelbach
LISTOPAD 2015
9.11. Eva Vrbová
12.11. František Bukáček
14.11. Eva Mašková
15.11. Miloš Němec
16.11. Pavel Homolka Ing.
24.11. Věra Marková
25.11. Jaroslav Žejdlík

67 let
76 let
67 let
79 let
61 let
63 let
61 let
78 let
71 let

ěímskokatolická farnost ve Zvoli

Sportovní hala BnP

Turnaj ve fotbalu
Kino – animované pohádky; 10.00 hod.
Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.
Den otevĜených dveĜí
Den otevĜených dveĜí VOŠ a SOŠ
Hasiþský ples; 20.00 hod.
Memoriál JiĜího Špiþky – IV. roþník turnaje ve stolním tenisu
Liga Vysoþiny mladších žákĤ ve florbalu – Hippos Žćár n.S.
Národní liga mužĤ ve florbalu – FBC Vikings KopĜivnice
Ples mČsta BystĜice n. P.; 20.00 hod.
Turnaj ve florbalu
Novoroþní koncert BystĜice n.P.; 19.30 hod.
Divadlo pro dČti – Princezna s dlouhým nosem; 10.00 hod.
SoustĜedČní fotbalistĤ FC Vicenice
54. ochutnávka vín; 19.30 hod.
Benefiþní zimní maraton

ěímskokatolická farnost, ZUŠ a SONK
z.s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sportactive
ASK BystĜice n.P.
Obec Sulkovec, SDH Sulkovec
TJ Rozsochy
ASK BystĜice n.P.
FC Zbrojovka Brno
KD BystĜice n.P.
SK BystĜice n.P.
SDH Sulkovec
Mi l F l

Opravte si v inforočence
MUDr. Milada Dernerová
ordinační doba v Bystřici n. P.
s platností od 1. 1. 2016.
PO 7:00 - 11:00 hod
ÚT 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00
(dětská poradna)
St 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Čt 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00
(preventivní prohlídky
a pro zvané)
PÁ 7:00 - 11:00 12:00 - 13:00

NOVINKY Z TIC
V Turistickém informačním centru v Bystřici n. P. si můžete nově zakoupit stolní kalendář na rok 2016,
vánoční ozdoby a malý betlém
s motivem bystřického kostela
sv. Vavřince. Betlém si sami můžete poskládat.
-jsÁ
\ICK
BYSTADLENÍ
ZRC
2016

Rozsvícení vánočního
stromečku
Nedělní odpoledne 29. 11.
2015 bylo pro občany Karasína i za nepříznivého počasí slavnostním rozsvícením
vánočního stromku na návsi
a zahájením adventního času
s posezením u kávičky a dobrého svařáčku. Předvánoční
atmosféru jsme začali s dobrou
náladou a v příjemné pohodě.
Za osadní výbor Liba Víchová
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kotlíkové dotace v kostce
Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na 2.
výměnu zdrojů tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Po rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude tyto
tzv. kotlíkové dotace podle předem daných pravidel MŽP rozdělovat Kraj 3.
Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná
paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.
Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo
z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude
s největší pravděpodobností vyhlášena na přelomu roku 2015/2016. Proto
Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu
stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po vyhlášení 4.
výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR
– Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!

Informace o Kotlíkových dotacích v Kraji Vysočina jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/kotliky
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze
žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný
dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:
• kotel na pevná paliva,
• kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
• kotel na biomasu,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo
• související stavební úpravy s
realizací nové otopné soustavy
nebo úpravou stávající
• služby energetického specialisty
• realizace mikroopatření do
max. 20 tis. Kč
Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.
Výše podpory:
• 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
• 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE
(tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
• Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě
výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov,
Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění
ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).
• Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši
150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.
„mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší.
Mezi mikroenergetická opatření patří:
• zateplení střechy nebo půdních
prostor
• zateplení stropu sklepních prostor
nebo podlahy
• dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
• oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády
– eliminace tepelných mostů
• oddělení vytápěného prostoru
objektu od venkovního (např. zádveří)
• dílčí výměna oken
• výměna vstupních a balkonových dveří
• instalace těsnění oken a dveří,
• dodatečná montáž prahů vstupních dveří
• výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou
tepelnou izolací
Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti
zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/kotliky .
Na dotazy odpovídá radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád
1.

Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech.
Dotace není určena pro právnické osoby.
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Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ
paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.
Které kotle budou moci být za kotlíkové dotace pořizovány?
Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud certiﬁkovaných kotlů je přístupný na www.opzp.cz.
Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu,
pelet, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze ﬁrmami s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude
přiznána.
Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc
korun. Tzn., že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max.
procentu dotace 85% na konkrétní případ výměny. Procenta dotace se
budou odvíjet od typu nově pořizovaného kotle.
5. Na základě čeho mohu získat dotaci?
Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh.
6. Kde získám informace o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je
možné si ho začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních
úřadech nebo na recepci krajského úřadu v Jihlavě.
7. Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění výzvy?
Ne. Peněz je dostatek, žádosti budou v rámci první výzvy přijímány
celé dva roky. Následně budou vyhlášeny další výzvy.
8. Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?
To není možné. Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy. Náklady vzniklé v současné době není možné proplatit.
9. Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?
Formulář žádosti a požadované doklady budou jednoduché, občan je
zvládne obstarat sám. Pouze tzv. energetická mikroopatření musí být
konzultována s tzv. energetickým specialistou Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.cz/experti .
10. Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např.
Nová zelená úsporám?
Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené
úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí.
Více informací na www.sfzp.cz.
11. Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti. Pravděpodobně se
bude jednat o:
• Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení
o provedení mikroenergetických opatření
• Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou
soustavu (maximálně průkazné)
• Identiﬁkace vlastníka - vydá Czech Point
• Identiﬁkace nemovitosti – vydá Czech Point
A dále speciﬁcky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě, písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu/bytové jednotky nebo podílu na nich
v rámci společného jmění manželů.
Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání
dotace.
12. Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?
Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle,
čerpadla, plynového kondenzačního kotle, solární termické soustavy,
s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo
testy s uváděním majetku do stavu způsobilého k užíváním, náklady
na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo náklady spojené se
službou energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo
s realizací mikroopatření.
Až do poloviny prosince 2015 budou po celém území Kraje Vysočina probíhat Informační schůzky pro žadatele o kotlíkové dotace. Termíny a místa
jsou aktualizovány na www.kr-vysocina.cz/kotliky, zde jsou také průběžně
zveřejňovány veškeré informace o možnosti výměny kotlů na pevná paliva
na území Kraje Vysočina.

Kontaktní osoby (počet kontaktních osob bude průběžně navyšován)
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532
Bc. Eva Láníková; lanikova.e@kr-vysocina.cz; 564 602 581
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA

OZNÁM E NÍ
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem sděluje občanům,
že dne 31. prosince 2015 bude celý městský úřad uzavřen.
Tajemnice MěÚ: Eva Špatková
Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem, oddělení správní,
upozorňuje občany, že ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 bude odstávka systému. V této době nebudou nabírány žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů
a taktéž nebude možné jejich předání.
Podávat žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních
pasů a předávat vyrobené doklady bude možné nejpozději do
23. 12. 2015.
V době odstávky bude možno požádat pouze o vydání
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, a to bez správního poplatku.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V ZAHRADNÍM
CENTRU „STRAKOVO“ V BYSTŘICI N.P.
Dnem 21. 11. 2015 byla v Zahradním centru „Strakovo“ v Bystřici nad Pernštejnem zahájena prodejní vánoční výstava, která trvá se zajímavým doprovodným programem
až do 23. 12. 2015.
V první den zahájení výstavy se
zákazníci centra mohli dozvědět více
o moderních trendech v období Vánoc
a potěšit se z adventních a vánočních
dekorací, které pro toto období vytvořili zaměstnanci zahradního centra.
Hlavním programem vánoční

Turistické informační centrum v Bystřici n. P. oznamuje, že
bude uzavřeno od 24. 12. 2015 do 3. 1. 2016.
Pracovníci TIC přejí všem příjemné prožití vánočních svátků.

Změny svozů v Bystřici přes vánoční svátky 2015:
TS Bystřice oznamují, že páteční svoz komunálního odpadu
dne 25. 12. 2015 proběhne v sobotu 26. 12. 2015 a následující
páteční svoz z 1. 1. 2016 se přesouvá na sobotu 2. 1. 2016.
Změny otevírací doby sběrného dvora v Bystřici přes vánoční
svátky 2015:
Sběrný dvůr bude v období 24. - 26. 12. 2015 a 31. 12. 2015 1. 1. 2016 mimo provoz. Ostatní dny dle nezměněny.

ROZHOVOR S AUTORKOU PF 2016

KATEŘINA ROSSÍ
(1975 Nové Město)
Vystudovala SUPŠ v Uherském
Hradišti, krátce studovala vysokou
školu v Californii (Laney College,
1998-1999), bydlela v Praze, Janovičkách a nyní v Bystřici nad
Pernštejnem. Členka známého
rodu bystřických výtvarníků je
dcerou Tomáše Rossí a i ona se
účastnila nedávné rodinné výstavy v Bruntále (ona, otec Tomáš,
tetička Boženka, strýc Karel, sestřenice Karolína, bratranec Josef a
přítel František). Sama se věnuje
především restaurování, např. ve
farním kostele sv. Vavřince restaurovala společně s partnerem

Františkem Tržilem kazatelnu
i hlavní a boční oltáře. Kromě
toho ji baví malba, především ﬁgurální kompozice, ale také hudba.
Vystavovala v Bystřici nad Pernštejnem, Jimramově, Letovicích,
Brně, Novém Městě či v Bruntále. Kateřinu jsme požádali o malý
rozhovor pro Bystřicko.
Potěšil tě zájem města o zhotovení PF a co tě inspirovalo?
Zájem mě samozřejmě potěšil
a inspiroval mě pohled z okna ateliéru. Je odtud nádherný výhled
na střechy sousedů, to je ještě ta
pravá stará Bystřice. A kostel je
nádherný, když se rozsvítí.
Jaké budeš mít Vánoce?
Tradiční, trochu spěchu během
Štědrého dne, ale pak už jen klidné rodinné návštěvy a pohoda.
Co chceš popřát bystřickým
spoluobčanům?
Jen vše nejlepší do nového
roku! Jak jinak...
Co sama plánuješ do roku
2016?
Budu pracovat a malovat! Jinak
už život něco přinese... A protože
jsme si v Bystřici vybudovali byt
s ateliérem, tak tu určitě nějakou
dobu zůstaneme.
Tak hodně radosti a úspěchů,
ať se nám všem v příštím roce
daří!
Hynek Jurman

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

výstavy byla adventní „ﬂoristická
show“, kterou předvedly před hojným počtem návštěvníků ﬂoristky
zahradního centra. Prezentovaly se
jak tradiční vánoční dekorace, tak
trendová aranžmá do moderních interiérů. Návštěvníci výstavy si tak
mohli odnést domů plnou náruč inspirace pro vlastní domácí tvoření.
Neméně atraktivní součástí v den
zahájení vánoční výstavy byla prezentace čokolád z jižní Ameriky od
společnosti LYRA Chocolate Pictures, která přilákala početný zástup
zájemců jak na přednášky o skutečné
čokoládě, tak i na vlastní degustaci
teplých "horkých" čokolád. Podle
očekávání měla největší ohlas čokowww.zcstrakovo.cz

ládová „ganache“ (francouzský čokoládový krém) s ovocem, mandlemi,
lískovými ořechy a kakaovými nibsy,
které se zde pro návštěvníky připravilo víc než 100 porcí. Tyto skutečné čokolády můžete nově nalézt ve
standardní nabídce zahradního centra jako doplňkový dárkový prodej.
Výstavu provázela také nádherně zpracovaná obrazová „Galerie“
s názvem „Příběh čokolády“. Za
nevšední a to „nejen“ chuťový zážitek vděčí návštěvníci p. Hanákovi
ze společnosti Chocolate Pictures,
který se nabídl tuto krásnou akci
podpořit a předvést také trochu ze
svého „čokoládového“ umění.
V rámci vánoční výstavy vytvořili
následující sobotu pracovníci zahradního centra také adventní věnec, který
byl předán na první adventní neděli
do bystřického domu s pečovatelskou
službou. Věříme, že tento drobný dárek udělal místním důchodcům velikou radost.

Zaměstnanci zahradního centra by rádi touto cestou poděkovali
všem, kteří si našli v dnešní uspěchané době trochu času a rozhodli se
navštívit vánoční výstavu. Zároveň
doufají, že se jim podařilo připravit
návštěvníkům výstavy nevšední zážitky v příjemném prostředí zahradního centra.
Na další návštěvy i v roce 2016
se těší pracovníci Zahradního centra
„Strakovo“ a zároveň přejí krásné
prožití vánočních svátků a mnoho
„pěstitelských a tvořivých“ úspěchů
nejen v nadcházejícím roce 2016.

tel.: 722 933 411

email: info@zcstrakovo.cz

Zahradní centrum „Strakovo“ dále informuje, že mimo standardní otevírací dobu (Po-Pá od 08:00 – 18:00 hod., So od 09:00 – 16:00 hod.) bude až
do konce vánoční výstavy otevřeno také každou adventní neděli od 09:00
– 12:00 hod.

Termíny hlavních akcí centra Eden pro rok 2016
Masopust na Edenu

6. - 7.2.

Slavnos slunovratu

18. - 19.6.

Dožínky

27. - 28.8.

Slavnos brambor
Roh hojnos

1. - 2.10.
29. - 30.10.
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Sport, zdravý životní styl a cizí jazyky na ZŠ Nádražní

Ve výběrovém řízení mezinárodního programu Evropské unie
Erasmus+ byl naší škole schválen nový projekt spolupráce se ZŠ
JUH Vranov nad Topľou zaměřený
na sport, zdravý životní styl a cizí
jazyky. Jednou z myšlenek projektu je výuka žáků žáky sportovním

aktivitám dálkovým způsobem za
použití ICT i přímo při výměnných
pobytech a setkáních žáků. Žáci si
tímto způsobem za tří roky osvojí
dva sporty, které se na jejich základní škole běžně nevyučovaly
a budou pod dohledem pedagogů
učit své vrstevníky ze spolupracu-

jící školy sportům, které ovládají.
Projekt bude dále zaměřen i na využití projektového vyučování a cizí
jazyky. Tématy, na která se zaměříme, budou zdravý životní styl, životní prostředí a zdraví, idea olympijských a paralympijských her. Pedagogové a žáci obou škol zpracují

získané informace do publikací,
které budou mapovat průběh projektu. Všechny publikace budou vytvářeny v národním jazyce a v angličtině. Také videa a další materiály
budou mít dvojjazyčný doprovod.
Realizace projektu započala již
v září tohoto školního roku, kdy byl
vytvořen žákovský realizační tým,
který společně s pedagogy monitoruje a vyhodnocuje práci na projektu a podílí se velkou měrou na
všech aktivitách projektu. Jednou
z již realizovaných aktivit bylo setkání žáků partnerských škol, které
proběhlo na naší škole začátkem listopadu. Hlavní náplní setkání byla
výuka hokeje a ﬂorbalu a motivace
žáků ke sportovním aktivitám obecně. Dále žáci společně navštívili
krásná místa Vysočiny a na radnici
je přijal i pan starosta Bystřice nad
Pernštejnem Ing. Karel Pačiska.
Věříme, že realizace projektu povede k podpoře zdravého životního
stylu a k posílení jazykových dovedností žáků partnerských škol.
koordinátorka projektu
Věra Slámová

Planetárium a Exploratorium
Ve středu 4. 11. 2015
se páté ročníky vydaly na
přírodovědnou exkurzi do
Planetária a Exploratoria
v Brně. Žáci měli možnost
zhlédnout velmi poutavý
a poučný pořad „Úžasné
planety“, potom si vyzkoušet nejrůznější pokusy a dozvědět se spoustu
zajímavých informací o
vesmíru. Dopoledne jsme
si všichni náramně užili a
navíc se toho i hodně naučili.
Dita Kabelková, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

BENEFICNÍ
BE
BEN
BENEFIC
B
EN
ZIMNÍ MARATON
VÝTĚŽEK Z TÉTO AKCE B
BUDE VĚNOVÁN SPOLKU HANDICAPOVANÝCH, ÚSMĚVÁČCI z.s.

23. LEDEN 2016
9:00 - 9:55
10:00 - 10:55
11:10 - 12:05
14:00 - 14:55
15:00 - 15:55
16:00
17:10
18:20

Bosu s Jittkou
FREESTYLLER s Dášou
FREESTYLLER S Dášou
u
Aerobik s Jitkou
Kangoo s Jitkou
TRX s Olgou
JUMPING s Janou
u
Pilates s Olgou
o

OĽGA KÖNIGOVÁ
728 010 944
www.sport-active.cz

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ A SOUČASNĚ PODPOŘTE NEZISKOVOU ORGANIZACI ÚSMĚVÁČCI
z.s. z Bystřice nad Pernštejnem
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ŠKOLSTVÍ

Jazykově poznávací pobyt v Rakousku ZŠ TGM
Ve dnech 19. – 24. října dostalo dvacet žáků školy T. G.
Masaryka mimořádnou příležitost zúčastnit se jazykově poznávacího pobytu v Rakousku.
Jednalo se o žáky, kteří se jako
druhý cizí jazyk učí němčinu.
Tento pobyt se mohl uskutečnit
díky projektu MŠMT Výzva
č. 56, který se zaměřuje na podporu výuky cizích jazyků. Žáci
měli celý pobyt plně hrazen
z projektových peněz. Cílem
cesty byl rakouský spolkový
stát Korutany, konkrétně město
Villach, druhé největší město
Korutan. Byli jsme ubytováni
v mládežnické ubytovně, odkud jsme vyráželi na poznávací
výlety. Žáci také plnili jazykovou část pobytu – devět hodin
výuky němčiny, rozdělených
do dvou dnů. Díky našemu
vynikajícímu průvodci, panu
Janu Říhovi, i díky tomu, že
nám počasí přálo, jsme prožili pět
skvělých dnů plných nepopsatelných
zážitků a dojmů. První den jsme si na
cestě do Villachu prohlédli nejznámější památky v centru Vídně a zámek
Schönbrunn. Druhý den jsme vyrazili
na celodenní výlet do Alp. Z lázeňského města Bad Kleinkirchheim jsme
vyjeli kabinovou lanovkou na horu
Brunnach, do nadmořské výšky zhruba dva tisíce metrů. Po zasněženém
horském hřebenu jsme se vydali na

krátkou turistickou vycházku a měli
jsme možnost obdivovat nádhernou
přírodu – zasněžené, sluncem ozářené
horské vrcholy, skály, barevná úbočí
hor a zelená údolí. Dalším cílem bylo
údolí Gailtal. Už samotná cesta autobusem horskými silnicemi do údolí
byla neopakovatelným zážitkem.
V údolí Gailtal jsme navštívili zemědělskou biofarmu, která se zaměřuje
na výrobu mléka, sýrů a „špeku“. Zde
jsme poprvé slyšeli pravou němčinu.

Adventní zvonění v MŠ Čtyřlístek

Po návratu do Villachu jsme absolvovali prohlídku centra města. Třetí den
v dopoledních hodinách na žáky čekala výuka němčiny. A odpoledne? Opět
pohodový výlet – plavba na lodi po
řece Drávě, další nádherné výhledy na
horské velikány a návštěva Opičí hory
(Affenberg), kde mezi návštěvníky
volně pobíhali makakové. Čtvrtý den
dopoledne se žáci opět učili ve škole,
překonávali strach mluvit německy
a na závěr dostali malou odměnu ve

Po společném tvoření se všichni sešli venku před budovou MŠ u vánočního stromu, který již čekal na rozsvícení. Děti si z domu přinesly zvonečky, jejichž hlasité zvonění upozornilo
stromeček, že už nastal čas se rozzářit.
I když letos stromeček trošku trucoval,
nakonec se rozsvítila všechna světýlka
do tmy.
U rozsvíceného stromečku jsme
si všichni zazpívali vánoční koledy a
rozcházeli se do svých domovů s přáním, aby ty Vánoce už konečně začaly.
Zaměstnanci MŠ Čtyřlístek
v Bystřici nad Pernštejnem
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Marie Horáková, ZŠ TGM

O POSTUPU DO KRAJSKÉHO
KOLA ROZHODOVAL JEDEN KOŠ
Středoškolský
basketbal se znovu
přihlásil okresním
kolem, které se konalo 20. listopadu
ve sportovní hale v Bystřici n. P. Po
mimořádném úspěchu v minulém
školním roce, kdy jsme obsadili šesté místo v republikovém ﬁnále, jsme
se opět chtěli probojovat co nejdále.
Okresního kola se zúčastnilo celkem pět družstev. Hrálo se systémem
každý s každým a celkový součet
bodů rozhodl o postupujícím do
krajského kola. Ten nakonec slavili
studenti ze žďárské průmyslovky,
když v rozhodujícím zápase s naším
gymnáziem zvítězili nejtěsnějším

Čas adventní, čas očekávání. A protože tento čas ubíhá nejpomaleji především dětem, snažíme se jim čekání
na příchod Ježíška zkrátit a zpříjemnit
různými akcemi, které pořádáme pro
ně a jejich rodiče.
Ve středu 26. listopadu v podvečer
proběhla v MŠ Čtyřlístek akce Adventní zvonění, při které se nejdříve
rodiče s dětmi sešli v jednotlivých
třídách, kde si společně vyrobili různé vánoční dekorační drobnosti. Při
té příležitosti si každé dítě zhotovilo
svého anděla, kterého si pověsilo na
stromeček u vchodu do MŠ.

formě certiﬁkátu o absolvování
jazykového kurzu. Odpolední
výlet opět nezklamal. Naše cesta směřovala do hlavního města
Korutan - Klagenfurtu. Po prohlídce města jsme zavítali do
zoologické zahrady plazů (Reptilienzoo), kde se žáci mohli dotknout živého hada a dokonce si
ho dát za krk. Pak na nás čekalo
další překvapení. Jednalo se
o nejkrásnější korutanskou rozhlednu Pyramidenkogel. Sto
metrů vysoká stavba nabídla
nádherné výhledy na hory, jezero Wörthersee a jeho okolí. Kdo
měl odvahu a nechtěl sjet z vyhlídkové plošiny výtahem nebo
sejít pěšky po 440 schodech,
mohl se svézt 120 metrů dlouhou skluzavkou. Poslední, pátý
den, jsme se rozloučili s Villachem, navštívili korutanské
městečko Gmünd a jedinečné
automobilové muzeum Porsche. Na závěr pobytu v Korutanech
nás čekala cesta údolím řeky Malty až
k přehradě Kölnbrein do nadmořské
výšky dva tisíce metrů. Padající vodopády po obou stranách úzké horské
silnice, tunely ve skalách a na konci
200 metrů vysoká přehradní zeď na
nás zapůsobily ohromujícím dojmem!
Celý pobyt v nás dozajista zanechal
nesmazatelné vzpomínky a dojmy!

rozdílem 7:6. V opatrném zápase, ve
kterém „nepadaly koše“, začal náš
soupeř aktivněji a vytvořil si náskok,
který jsme celou dobu dotahovali.
V dramatickém závěru jsme měli
možnost otočit výsledek na naši
stranu, ale nepřesná střelba rozhodla
o konečném výsledku.
I když jsme ostatní zápasy s přehledem vyhráli, na postup to bohužel
letos nestačilo. Naši kluci si určitě
zaslouží pochvalu za výborný výkon
a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Podrobné informace naleznete
na webových stránkách naší školy
www.gybnp.cz

Reprezentanti školy: Matěj Sláma, David Jílek, Jiří Opravil, Ondřej Kroupa,
Josef Vojta, Artur Treﬁl, Tomáš Sýkora, Jaroslav Hubka a Jaroslav Škorpík.
Za PK TV Jan Illek
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Technické vzdělávání pro město Bystřice nad Pernštejnem – 2. díl

Každý někde začínal - my se to naučíme ve škole
Bystřice nad Pernštejnem je městem, kde jsou provozovány ﬁrmy věnující se různým technickým oborům.
Těmto ﬁrmám se stává, že se jim špatně shánějí noví perspektivní zaměstnanci. To je dáno současným stavem
zájmu o odborné školství nejenom na
bystřické technické škole, ale i v jiných městech. Taky stárnoucí populace lidí v produktivním věku tomuto
stavu nepomáhá.
Přes všechny potíže se nám do
VOŠ a SOŠ v Bystřici n. P. daří přilákat alespoň základní počet učňů ke
studiu technických oborů. Dle mého
osobního názoru je dnes trendem rodičů posílat děti ke studiu gymnázií, ať
již čtyřletých tak i osmiletých. Mnohokrát se však stane, že po ukončení
gymnázia nebo leckteré akademie,
student nemůže sehnat práci a pak
musí volit méně kvaliﬁkované práce
v technických pozicích.
S perspektivou dobrého uplatnění
tak do hry vstupují právě strojírenské
a další ﬁrmy. Mezi největší bystřické zaměstnavatele bezpochyby patří
ﬁrmy WERA, ADOZ, CORMEN,
RATHGEBER, v blízkém okolí pak
Železárny Štěpánov, Společnost Bohuňov, Teletník Rožná, AGRO Roz-

sochy a mnoho dalších. S většinou
ze zmíněných ﬁrem má VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem navázanou
dobrou spolupráci anebo tuto spolupráci právě navazujeme.
Již více než 9 let škola úzce spolupracuje s ﬁrmou WERA. Právě jejich
personální oddělení zastoupené paní
Martinou Víchovou se společně s vedením ﬁrmy a školy zasadilo o to, aby
vznikl nový vysoce potřebný obor
Strojní mechanik. Téměř desetiletí
vývoje se oboustranně ukázalo jako
dobré rozhodnutí. WERA každý rok
vyškolí na svých pracovištích několik
učňů naší školy.
V letošním roce ke studiu oboru
Strojní mechanik nastoupil také Vojtěch Hloušek z Rožné. V prvním ročníku získává svoje základní technické
znalosti a zkušenosti. Vojty jsme se
zeptali na pár otázek o jeho studiu na
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Vojto, co pro tebe bylo hlavním
motivem rozhodnout se pro obor
Strojní mechanik na VOŠ a SOŠ
v Bystřici nad Pernštejnem?
Mezi hlavní důvody mého rozhodnutí bych zařadil především to, že to
mám blízko do Bystřice nad Pernštejnem. Nechtělo se mi dojíždět do vzdálených měst, a tak jsem hledal zajíma-

vý perspektivní obor co nejblíž. Navíc
jsem od kamarádů slyšel, že škola je
fajn a uplatnění v oborech je mnohem
snadnější.
Co se ti na střední škole líbí a co
bys naopak chtěl zlepšit?
Trochu těžká otázka, protože jsem
tady teprve 3 měsíce. Ale pokud mám
říct, co se mi líbí, pak je to prostředí
školy. Učitelé jsou taky docela v pohodě. Učení je taky v pohodě kromě matiky a češtiny. Ale ty mi nešly nikdy.
Do odborných předmětů mi stačí poslouchat v hodinách a zvládám to. Zatím si nemohu stěžovat. No a co bych
zlepšil? Nevybavuju si, že by mne
něco trápilo. Snad jen ty přestávky mi
přijdou hodně krátký. No a ve výuce
odborných předmětů bych si dokázal
představit, že bychom měli mnohem
více možností pracovat s videi, názornými ukázkami, s počítačem.
Vojto, studuješ obor Strojní
mechanik podporovaný ﬁrmou
WERA. Co je pro tebe motivací ke
studiu tohoto oboru?
Rozhodně možnost dobrého uplatnění. A navíc i možnost získat stipendium. Kde jinde by mi za to, že chodím do školy a připravuju se do života,
ještě zaplatili. Stipendium od WERA
mi za to stojí a představa, že po škole

budu mít mnohem jednodušší start, je
taky dobrá.
Je vidět, že studenti technických
oborů mají o své budoucnosti mnohem jasnější představu, než mnozí jiní,
se kterými se ve školách potkáváme.
Tříletá příprava na budoucí zaměstnání začíná v prvním ročníku procitnutím. Učni záhy zjistí, že prakticky
začínají od nuly a cesta k dokonalosti
je dlouhá, pro mnohé značně trnitá.
Preciznost, trpělivost, snaha o co nejlepší výsledek své práce – to by měly
být motivy každého mladého studenta. Práce mistrů odborného výcviku je
mravenčí a měla by vést právě k výše
uvedeným vlastnostem. Odměnou
jim je mnohdy pouze skutečnost, že
pomohou rodině s výchovou plnohodnotného dospělého člověka.
A tak vás všechny zveme k návštěvě našich dílenských pracovišť a školy
při dnech otevřených dveří školy. Další jsme připravili na 14. ledna 2016 od
8:00 hodin.
Nezbývá než popřát příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2016. V lednu se prostřednictvím Bystřicka vrátíme se 3.
dílem o technickém vzdělávání v Bystřici nad Pernštejnem, tentokrát pod
názvem Projekty a soutěže nás baví.

Postav si svoje auto – projekt KAIPAN podpořen partnery školy
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem se ve školním roce 2015/2016
zapojila do krajského projektu Postav
si svoje auto – projekt KAIPAN. Podpoření projektu ze strany Kraje Vysočina je součástí dlouhodobého záměru
podpory technických oborů.
Jde o projekt, který nemá na střed-

ních školách v jiných regionech obdobu. Je to zcela určitě sen každého
kluka postavit si vlastní auto. Na vlastní realizaci projektu se bude podílet
tým studentů naší školy pod vedením
pedagogů a mistrů odborného výcviku. Projekt je podpořen celou řadou
sponzorů a partnerů školy. Patří mezi

ně Město Bystřice nad Pernštejnem,
WERA WERK, Peugeot Kopecký,
PROAGRO Radešínská Svratka, Společnost Bohuňov, Bohemia Breeding,
ADOZ Bystřice nad Pernštejnem.
1. 12. 2015 proběhlo slavnostní
předání symbolického šeku jednoho
z největších sponzorů tohoto projek-

tu. Ředitelé ﬁrmy WERA pan Ing.
Martin Broich a Ing. Jiří Kinc předali
do rukou Mgr. Nováka symbolický
šek na podporu tohoto projektu.
Všem sponzorům velice děkujeme
a věříme, že nový KAIPAN bude více
než důstojnou reklamou nejenom naší
školy, ale i uvedených sponzorů.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 5

4. Pieta
Pískovcovou sochou v horní části
Masarykova náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem je Pieta od neznámého
autora z roku1881. Základ této památky tvoří obdélníkový podstavec
se zlaceným nápisem a vysoký sokl
s proﬁlovanou římsou, na němž je
pod křížem umístěna realisticky
pojednaná socha truchlící Panny
Marie s mrtvým Ježíšem. Vysoký
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sokl je po obou stranách ozdoben
volutami a uprostřed v oblouku vysokým reliéfem Josefa s Ježíškem.
Zlacený nápis na přední straně
hlásá: O všichni, kteříž tudyto/ jdete! pohleďte a vizte,/ jestli kde bolest podobná/ bolesti mé. Na zadní
straně: Věnoval/ Josef Kropáček/
roku 1881.
Hynek Jurman
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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VÍTĚZOVÉ VODOMILA

 Fejeton

Už 9. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí
byl úspěšně završen a uzavřen. Z odevzdaných 134 legitimací jich 127
postoupilo do losování o hlavní ceny. Losovalo se během Vánočního koledování 2015 a štěstí přálo těmto účastníkům:
Jakub Čech, Bystřice - jízdní kolo v hodnotě 7 000 Kč,
Ivana Hlucháňová, Brno - dárkový poukaz pro 4 osoby na atrakce
a vstup do Westernového městečka Šiklův mlýn i do strašidelného zámku
Draxmoor v hodnotě 2 000 Kč (platnost na sezónu 2016),
Libuše Pechová, Bystřice - dva vouchery na celoroční vstup pro rok 2016
do Centra Eden v Bystřici,
Matěj Vaňátko, Brno - ubytování na jednu noc s romantickou večeří pro
2 osoby do výše 1 500 Kč v hotelu Vír,
Marie Romanová, Bystřice - večeře na grilu v penzionu U Statkářky
v Habří plus nocleh pro dvě osoby,
Vlasta Brázdová, Ujčov - romantická večeře pro dvě osoby v hotelu
Skalský dvůr do výše 500 Kč,
Josef Trunda, Adamov - 10x vstup do bazénu/posilovny Areál sportu
a kultury,
Jan Čech ml., Bystřice - 2 vstupenky na divadelní představení v Kulturním domě Bystřice n. P.,
Zdeněk Šikula, Žďár n. S. - kniha Nedvědice na starých pohlednicích,
Radim Hlucháň, Brno – propagační materiály TIC Bystřice.

Bude zima ?

Prakticky všichni účastníci správně vyplnili 8 i 9 rubrik a získávají tak
1 volnou vstupenku do Městského
muzea v Bystřici n. P. pro rok 2016
a současně 1 VIP vstupenku do Westernového městečka Šiklův mlýn na celou sezónu 2016. Vstup do muzea mohou čerpat kdykoliv od 4. ledna do 23.
prosince 2016 (telefon 566 590 365,6),
o vstupenku do westernového městečka si piště v období 10. 12. 2015 – 31. 5.
2016 na adresu zmydloch @western.cz
Všem výhercům blahopřejeme
a těšíme se na vaši účast v příštím ro
čníku!
-hj-

Soutěž o nejlepší bystřickou vánočku roku 2015
Stalo se již příjemnou tradicí, že
součástí Vánočního koledování
v Bystřici nad Pernštejnem je soutěž
o nejlepší bystřickou vánočku. V letošním roce se konal již šestý ročník
této soutěže. Každý z deseti výrobků
byl jako vždy originální svým tvarem
i recepturou.
Po náročném hodnocení dospěla
odborná porota k výsledku. Vítěznou
vánočkou se stal výrobek číslo 10 od
paní Mileny Dohnalové z Bystřice
nad Pernštejnem, která se této soutěže zúčastnila poprvé a s velkým úspěchem. Všichni návštěvníci výtvarných
dílniček na půdě městského muzea
i vánoční výstavy měli možnost ochutnat všech nádherně vypracovaných
soutěžních výrobků a rozhodnout
o vítězi. Nejvíce bodů této laické
poroty získala vánočka s číslem 9
od paní Dagmar Dufkové z Nyklo-

vic, která se již
v loňském roce
soutěže zúčastnila a získala též
cenu laické poroty za nejchutnější vánočku
roku 2014.
Všem účastníkům letošní
soutěže děkujeme za snahu, se
kterou k pečení
vánoček přistupovali a doufáme, že nám zachovají svoji přízeň a
zúčastní se také soutěže „O nejlepší
bystřickou vánočku roku 2016“.
Děkujeme společnosti Lesní společenství obcí s.r.o. Karasín, která
každoročně věnuje ceny pro vítěze –
poukázky na odběr jednoho kusu vá-

nočního stromku.
Soutěžícím i návštěvníkům přejeme poklidné prožití Vánoc a hodně
zdraví, štěstí a pohody v nastávajícím
roce.
Za organizátory soutěže
Jitka Cisárová

Hej, mistře..... Tříkrálový koncert

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Již podruhé se vám
představí
Orchestr
Divadla Beze Jména
společně s jeho hosty
a pěveckým sborem
Cordial v trochu jiné
podobě než jak ho znáte z divadelních představení. V jeho podání
uslyšíte Českou mši
Vánoční Jakuba Jana
Ryby,
Telemannův
Dvojkoncert pro ﬂétnu,
fagot a smyčce a Letem
Vánočním světem Michala Jančíka.
Koncert se uskuteční
10. ledna 2016 v kostele sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně
zváni.
-mo-

Na začátku měsíce, který by měl
vrcholit bílými Vánocemi, se množí
otázky: bude sníh, bude mráz, bude
vůbec zima ?
Zdá se, že v očekávání se lid rozdělil na dvě části : konzervativní,
která tvrdí, že bude mrznout až praštět a že o sníh taky jistě nepřijdeme,
protože jaké léto, taková zima. Tudíž
bude -40 a hotovo, kupte si kožichy.
Druhá, vždy o všem pochybující, do
všech pořádků rýpající, zkrátka taková alternativní část lidu tvrdí, že zpropadené Neviňátko El Niňo způsobí,
že Golfský proud bude fungovat lépe
než jindy a že tedy bude teplo, vlhko, mlhavo a blátivo, takže místo na
sáňky budeme moci na konci ledna
vyrazit tak akorát na sněženky.
Proč lidi počasí tak zajímá ? Na to
by měli odpovědět spíš psychologové, nebo rovnou psychiatři ; faktem
ale zůstává, že předpovědi počasí
jsou jedním z nejsledovanějších televizních pořadů. Přestože nikdo nikam nejede a v práci má celodenně
střechu nad hlavou, skoro každého
zajímá, kolik bude + a - a jestli bude
konečně pršet. Televize si také na
této relaci dávají záležet: od klasicky vážného a informacemi nabitého
pojetí ČT až po uvolněné plácání
na Nově. Na jednom slovenském
kanálu mají dokonce meteorologa
–seniora, snad podle vzoru letušek,
které v rámci gendrového vyvážení
už nejsou zdaleka jen mladé a krásné
dívčiny.
V dobách internetu nastaly pro
milovníky předpovědi počasí pravé hody. Kdo chce vědět, jak bude
v Bystřici, a to hodinu po hodině,
může si to najít na slunecno.cz.
Velmi oblíbeným se stalo sledování
radarů (např. radar.bourky.cz) a skuteční fajnšmekři sledují mraky podle
Norů (yr.no).
Ať žije počasí, nehynoucí téma!
Pozn: Na otázku z říjnového fejetonu odpověděla jako první a správně paní Čejková: Kazbala byla skutečně část polností a remízek po pravé straně silnice na Vír mezi ČOV
a cestou na Dvořiště.
J.M.

SMS PŮJČKA
Zašlete: jméno, příjmení a adresu
na telefonní číslo

774 074 731

www.pujckyzdar.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PRODÁM byt 2+1 v Dolní Rožínce, cena dohodou. Informace
na tel. 737 869 831
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ZRCADLENÍ
ŠKOLSTVÍ

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE ZRCADLENÍ 2015
V pořadí již pátý ročník fotosoutěže Zrcadlení skončil 21. 11. 2015
vyhlášením výsledků na Dnu s foto-

graﬁí. Celá tato dnes již mezinárodní
fotosoutěž patřila nejen soutěžícím,
ale také přátelům dobré fotograﬁe

a všem, kteří se o ni zajímají. Slavnostní večer v prostorách bystřického
gymnázia přinesl výsledky a ocenění
vítězů, vernisáž výstavy, zajímavé
přednášky a společenský večer s promítáním fotograﬁí u cimbálovky.
Letošního ročníku se zúčastnilo
114 autorů ze 3 zemí, kteří zaslali
721 soutěžních fotograﬁí do třech
tematických celků. Bystřické téma
znělo „ČLOVĚK A KRAJINA“, volné téma „ENERGIE SVĚTLA“ a letos poprvé měli „svoji“ kategorii také
nejmladší fotografové - děti a mládež
ve věku do 15ti let. Daného tématu:
„Bystřicko, můj rodný kraj“ se zhostili velmi dobře.
Snímky dvoukolově posuzovala
šestičlenná porota v čele se skvělým českým dokumentaristou prof.
Mgr. Jindřichem Štreitem, dr.h.c.
Vítězové převzali vouchery s hlavní
výhrou 10.000 Kč a hodnotné věcné
ceny z rukou významných osobností
regionu, fotografů a zástupců partnerů - pana Daniela Nováka z Nadace
ČEZ a paní RNDr. Marie Kružíkové,
radní Kraje Vysočina, starosty města
Bystřice Ing. Karla Pačisky, předsedy

Mikroregionu Bystřicko pana Libora
Pokorného a dalších.
Každá fotograﬁe je zároveň jak
koncem, tak i začátkem. Je svědectvím okamžiku, či příběhu, který
skončil a zároveň je začátkem vzpomínek. A dobrá fotograﬁe? To není
nutně taková, která se zalíbí na první pohled. Nejlepší fotograﬁe jsou
ty, které mají v sobě ukrytý příběh.
Stejně jako každé umělecké dílo,
hodnotu nesou právě takové fotograﬁe, které nevznikly náhodným
stisknutím spouště, ale byly svým
autorem myšlenkově a technicky
vytvořeny.
Tvorba fotografů určená pro soutěžní klání obohatila fotoarchiv bystřického mikroregionu na webu Zrcadlení a stala se základem kalendáře
města Bystřice pro rok 2016.
Rozsáhlá výstava 90 fotograﬁí,
která vznikla z ﬁnálových prací, bude
v únoru vystavena v městském muzeu a dál bude pak putovat po Moravě
i Čechách, aby všem, kteří ji navštíví,
zprostředkovala možnost nahlédnout
k nám na Bystřicko a vzbudila zájem
o náš krásný region.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PÁTÉHO ROČNÍKU

Změny v čase - Miloš Buček

Bystřicko – člověk a krajina
1. cena: Před výlovem – Josef Buček, 2. cena: Zatopené betonárky
– Pavel Korábek, 3. cena: Na brázdách – František Hanus, Čestné
uznání: Modré oči – Miroslav Zonyga
Bystřicko – Můj rodný kraj (do 15 let)
1. cena: Hra světla a stínu – Jáchym Čech, 2. cena: Babiččiny kopretiny – Jana Čechová, 3. Mezi klasy – Anna Šiborová, Cena nejmladšího účastníka: Tereza Benešová
Energie světla
1. cena: Rozsvítit tmu – Irena Brožová, 2. cena: Nerozlučné dvojice
– Ivan Rusek, 3. cena: Vzhůru dolů – Marek Pelán, Čestné uznání:
Arctic light over the old factory – Oernulf Jenssen
Cena Starosty města: Změny v čase – Miloš Buček
Cena veřejnosti: Nerozluční – Barbora Hubáčková

Rozsvítit tmu - Irena Brožová

Hra světla a stínu - Jáchym Čech
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Nerozluční - Barbora Hubáčková

Před výlovem - Josef Buček
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

BŮH SE STARAL
František Klinkáč (1831 Tišnov – 1899 Telnice, 1865–1877 farář v Bystřici nad Pernštejnem)
Dokončení
„Dobře děti, učte se pilně a chovejte se slušně,“ říkávala dětem, když ji
zpozorovaly. „Ale Lidunko,“ pravila
dcerušce jednoho dne, „ty snad zanedbáváš věcí svých! Tys již jako chlapec; máš pořád s těmi hochy co vyjednávat. I nech jich o samotě, když se
učí, abys jim snad nepřekážela.“
„To se tuším nestalo,“ omlouvala se
dceruška mírně, a jsouc poslušná každého matčina pokynutí, míjela od doby té
hochy vezdy, kdykoliv se dali do učení.
Zato ale směla se pokaždé zúčastniti,
kdykoliv si hoši nějakou zábavnou hru
vyprosili, a proto jí společnost chlapců
tím milejší se stala. Zřídka se přihodilo, aby nevyhrála; když prohrál Jeník,
zajisté vyhrála Lidunka. Jeník z toho
míval patrnou radost i nezdálo se, jako
by výhra od náhody závisela. Jeník sám
často hry tak napravil, že museli chlapci
prohráti, a to jen proto, aby se jim děvčata notně vysmála. O chytré nápady mu
vlasy nešedivěly; ovšemže ještě neznal
her, jakými se v městech děti bavívají;
zato ale je brzy pochopil a vezdy něco
nového a veselého k nim přidati znal.
Jednoho večera vymyslil si také
Mojmír hru docela novou. Po poradě se dávaly hádanky; kdo jich první
nerozřešil, musel se obléci za drátaře
a chodě od jednoho k druhému volati: „Dejte drátovat!“ Kdo ničeho ku
drátování neměl aneb ničeho nevěděl
říci, převzal úlohu drátaře a počal opět
křičeti: „Dejte drátovat!“
Hra se jednohlasně přijala a první,
kdo hádanku danou rozluštiti nemohl,
byl Jeník. On nemyslil na hru, a proto
když se mu hádanka přednesla, nebyl
s to, aby o rozřešení její aspoň slovíčkem se pokusil. Opakovali do třetice:
„Co je to?“ Ale Jeník neodpovídal,
nýbrž hojné toky spustily se z očí jeho.
Z dětí nevěděl nikdo, co by se hochovi nemilého bylo stalo. Liduška se
ihned nabízela, že bude hádati místo
něho. Ale hoch nesvolil, nýbrž poodešel stranou, aby ulevil roztouženému
srdci svému a hra se přetrhla.
Tak smutným nebyl Jeník ještě nikdy; také mu nic nepřipomínalo osud
jeho, nic v něm nezbudilo tak mocně
touhu po Rozárce a po milé sestře, jako
významná hra tato. Byla to poslední
hra, kterouž hrál Jano za dob dětinství
svého. Od času toho vyhýbal se každé
zábavě druhu podobného i nebylo lze
nikterak jej k nějaké hře pohnouti. Nic
neprospěly prosby; i čistá slza v oku Lidunčině zůstávala bez výslechu, když
smutného hocha pozvané družstvo
Mojmírovo opětně ku hrám vyzývalo.
Paní lékařová se brzy domyslila příčiny hochova smutku. Snahou její stal
se Jeník opět veselejším, anať jej těšila,
že co nevidět bude moci tetu a sestru svoji navštíviti a že prozatím může
ubezpečen býti o jich zdravém stavu.
Ale tentokráte zůstala naděje bez
skutečnosti. Důležité příčiny učinily
opět umíněnou cestu nemožnou.
Jeník věděl dobře, že paní lékařová

mateřsky se o něj stará, a proto se musel znova osudu podrobiti. Společnost
Mojmírova, sesterská přítulnost útlocité
Lidunky, zamilované studie a sladká
naděje, že se přec jednou vyplní přání
jeho, krátily mu trapné chvíle, až pak
konečně k nevýslovné radosti jeho konaly se přípravy na přežádoucí cestu.
Radost Jeníkova byla zvýšena, když
uslyšel, že i Mojmír pojede spolu. Za
několik dní po vyjetí z Prahy uzřel
drahou otčinu svou a brzy zavítal do
skromné chyžky, odkud před pěti lety
co ubohý dráteníček k veliké žalosti
Rozárčině a k žalosti vlastní sestry své
byl vycházel.
Bylo to radostné shledání. Rozárka
se nezměnila velice, ji Jano hnedle poznal, ale teta i Anička nemohly se dosti
nadiviti vzrůstu Jeníkovu i pěknému
jeho obleku. Jeník se zas divil sestře.
I ona povyrostla k nepoznání.
Jakmile si oddechnul a vypravil,
že dobrodinec jeho i se synem svým
u jistého pana lékaře nablízku se nachází, nemeškala teta a pospíchala k
němu, aby mu vzdala díky za dobrodiní jim všem velikomyslně prokázaná.
Než pana lékaře a dobrodince nemohla již nalézti, neboť odjel hned po
příchodu svém za jistou příčinou do Dolních Uher, zanechav Mojmíra i Jeníka
pod dohlídkou příteli svému. Tu zakusili
mladíci hojného zotavení. Zde je potěšila vkusně upravená zahrada páně lékařova; tam zas bylo to ono pamětihodné zříti. Největšího potěšení jim poskytla Boží
příroda s velebností a půvabem svým.
Tu je vábily hory; tam údolí; tu bujné lučiny; tam hustý les. Všudy nalezli něco,
čeho ještě nikdy neviděli a což nad míru
vzácné bylo pro řídkost svou.
Někdy jim i vzdálenějších výletů dopřáno; sám pan lékař o vůdce rozumné
se postaral. Tu zas navštívili tetu Rozárku a toho neb onoho, jenž se radoval z
velkého štěstí Jeníkova, a takto trávili
radostně čas k zotavení jim vykázaný.
Skoro čtvero úplných neděl bylo jim
k tomu povoleno a doba ta prchla jako
jediný radostný den. Otec Mojmírův
se navrátil z cesty a překvapil sám tetu
Rozárku návštěvou svou. Přesvědčiv
se očitě o chudobě její, poskytl jí hojné
podpory a oznámil, že příštího dne hodlá
na zpáteční cestu se vydati.
Jeník nebyl tentokráte dojímavým
loučením příliš zarmoucen. Jakýsi tajný
hlas mu věstil, že zas brzy uzří otčinu
a všechny, kteříž v ní drahými a milými
jsou srdci jeho. Loučil se s okem veselým. Radost jeho pochodila z předtuchy
sladké budoucnosti. Výjevu tomuto divil
se sice Jeník sám i nemohl si ho nikterak vysvětliti. Ale duch lidský tuší často
tajemnou budoucnost a těšívá se, aniž
jest příčiny toho sobě náležitě povědom.
Tepruv budoucnost sama odhaluje závoj tajemných předtuch a vysvětlí, co
jen jako temný obraz tanulo na mysli
naší. O tom mohlo rodiště Jeníkovo po
osmi letech patrných důkazů podati,
neboť bylo svědkem vzácné návštěvy
novomanželů, totiž Rozárčina bratrovce
a ušlechtilé Ludmily, dcery největších
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jeho dobrodinců.
Jeník navrátiv se s Mojmírem a s jeho
otcem do Prahy pokračoval s výtečnou
horlivostí na dráze studií vyšších a byl
opět jako dříve chloubou učitelů a radostí hodných svých pěstounů. I Mojmír
pokračoval s výborným prospěchem v
učení. Chování jeho bylo jako Jeníkovo
vší chvály hodné. Brzy nato odhodlali
se oba mladíci oddati se vědám a stavu,
jejž Mojmírův otec až posud ku blahu
člověčenstva zastával. Bývalť dosaváde
konáním povinností stavu lékařského
tak zaujat, že vychování dítek takořka
zcela na choti a paní jeho spočívalo;
nyní však, když oba mladíci k velkému
jeho potěšení stav lékařský sobě vyvolili,
věnoval všechny volné chvíle mnoholetým úřadováním nabyté zkušenosti své
toliko jim a takto přispěl k potřebnému
jich vzdělání.
Již odbyli mladíci poslední zkoušku
šťastně a za doktory v lékařství povýšeni byli, když se paní lékařová z lázní,
za příčinou ochablého svého zdraví
navštívených, s Ludmilou zcela uzdravena navrátila. Potěšena jsouc šťastně
odbytými přísnými zkouškami syna i
chovance svého, nemeškala doplniti
štěstí Janovo. Neboť nebylo jí tajno,
s jakou oddaností lnula dcera její ke
spanilomyslnému jinochovi. I tento již
nejednou se prozradil, že vřele miluje
ušlechtilou pannu Ludmilu. Potkaly-li
se zraky jejich, bylo patrně viděti, že
dívka klopí milovděké jasné oči svoje,
a Jano nebyl s to, aby bez pohnutí a bez
zardění jediné slovíčko k ní promluvil.
Paní lékařová znala dobře každý pocit
mladistvých těch duší; věděla, že se milují, a protož nebránila dcerušce, když
se jí s tajemstvím svým svěřila.

I pan lékař žehnal zasnoubencům,
když Jano veda Ludmilu za ruku byl
jej žádal o svolení ku sňatku svému.
„Vždyť jsem si vezdy myslíval v duchu, že z vás dětí bude hezký párek!
Žehnám vás, buďte šťastnými a radostí
naší jako posud.“
Oči šťastných zasnoubenců se zarosily a oba neměli slov pro blaženost
srdcí svých; vřelé políbení otcovo zasvětilo lásku jejich.
U téhož oltáře, kde byla Ludmila
ponejprv uzřela milence svého, an se
vroucně s okem k obrazu Panny Marie pozdviženým modlil, vyžádala si s
ním sezdánu býti. Po radostném sňatku
chystal se mladý lékař na cestu do otčiny své, aby potěšil tetu i milou sestru
svoji a je buď vzal k sobě, buď hojnou
podporou pojistil budoucnost jejich.
Přišedšího s chotí mladistvou a sličnou
uvítali rodáci s velikou radostí na kraji
dědiny ho očekávajíce. Jenom teta Rozárka s Ankou nebyly přítomny. Neboť
tato chystala se k chodu těžkému, ale
milému, majíc na den příchodu šťastného bratra svého se synem starostovým
sdavky. Mladá paní lékařová způsobila
nevěstě mnoho radostí neostýchajíc se
srdečné účastnosti míti mezi vyžádanými svatkami. Po svatbě však odjela,
zanechavši nevěstě znamenité věno, s
chotěm drahým do blízkého městečka
ku příteli otce svého. Každý chválil
vlídnou, mladou paní, kdo ji jen viděl, a
radoval se ze štěstí Janova. Rozárka ale
a blažená Anna padly na kolena svá a
děkovaly Bohu, jenž tak podivně kroky
naše řídí a obrací všeliký zármutek v radost. Modlitbu svou nejvroucnější skončily téhož dne slovy: „Bůh se staral!“
Připravil -jp-

LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA III.
Tišnovsko a Bystřicko
Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s brněnským pracovištěm
Etnologického ústavu Akademie věd
České republiky vydávají s ﬁnanční
podporou Ministerstva kultury České
republiky další svazek sbírky lidových písní z Podhorácka – třetí díl
zaměřený na písně ze severní části
národopisného regionu. Knihu ve formátu A5 a o obsahu 512 stran do tisku připravily Marta Toncrová a Silva
Smutná. V devíti tematických celcích
je uvedeno 308 písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech
brněnského akademického pracoviště
a dále ze starších tisků a regionální literatury. Použity jsou rovněž fotograﬁcké materiály z muzejních institucí,
státního archivu, obecních úřadů i ze
soukromých zdrojů. Tato mimořádná
publikace, která je první rozsáhlou
tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem písňového
materiálu pro odbornou i širokou veřejnost – pro aktivity místních folklorních skupin, pro školy a jiné kulturní

a výchovné instituce. Věříme, že spolu
s prvním dílem zaměřeným na střední
část Podhorácka (Náměšťsko a Velkobítešsko), který byl vydaný v roce
2011 a druhým dílem zahrnujícím jihozápadní část regionu (Třebíčsko,
Hrotovicko, Moravskobudějovicko
a Jemnicko) přispěje k oživení zanikajícího povědomí obyvatel o místní
lidové písni a bude součástí rodinných
knihoven.
Zájemci si mohou publikaci zakoupit v Turistických informačních
centrech v Bystřici n. P., Tišnově a
v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.
Muzeum Vysočiny Třebíč
Silva Smutná,
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INZERCE, RŮZNÉ
KULTURA,
RŮZNÉ

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům
malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce listopadu.
Knihy pro dospělé:
Adler-Olsen Jussi
Bauer Jan
Dubská Kateřina
Dušek Jaroslav
Grisham John
Hochfellner Stefﬁ
Jaroš Radek
Kňažko Milan
Koktavá Petra
Kovaříková Blanka
May Peter
Murakami Haruki
Novák Tomáš
Pospíšilová Jarmila
Přibyl Tomáš
Saudková Sára
Smoleňski Pawel
Václav Erich

Nesmírný
Lucemburkové
Dcery
Tvarytmy
Grayova hora
Pleteme pejsky, kočičky a myšky
K2
Nosím v sobě mnohé jizvy
Kam na výlety s kočárkem. Morava
Lásky za oponou
Ostrov Entry
Muži, kteří nemají ženy
Kontakt s dětmi po rozvodu
Šamanský bubínek
Smutný žhář
Ta zrzavá
Irák
Bez lesů jsi v háji, člověče!

Knihy pro mládež:
Bobák Jindřich
Friedrich Joachym
Laňka David
Pankhurst Kate
Wilkes Angela
Žáček Jiří

Zlaté dno
Čtyři a půl kamaráda a panter na školním dvoře
Prázdniny Billa Madlafouska
Majda Čmuchalová. Dortíkový rébus
Průvodce naší přírodou. Hrajeme si celý rok
Z pohádkové postýlky

ZPRÁVY Z MUZEA
ADVENT V MUZEU
Někteří smutní, jak ten rok rychle uběhl, ale většina z nás se těší na
nejkrásnější svátky roku. K jejich
připomenutí se i letos 28. listopadu
konalo v městském muzeu tradiční
Vánoční koledování aneb otevření
adventu 2015.
Od 13 hodin byly v půdní galerii
připraveny vánoční dílny, kde se děti
i dospělí ponořili do výroby vánočních ozdob tradičním i současným
způsobem. Vánoční výstava v síni
Antonína Bočka byla opět doplněna
soutěží o nejlepší bystřickou vánočku a její prostory provoněla přímo na

místě vyráběná karamelová jablíčka
s ořechy. Cestou z muzea se většina
dětí zastavila u betlému a poslala Ježíškovi dopis s přáním, co by chtěly
dostat pod stromeček. Vánoční atmosféru dokreslil program ve venkovním amﬁteátru a v 17 hodin se
k velké radosti všech rozsvítil bystřický vánoční strom i celé náměstí.
Ti, kdo nestihli sobotní akci, si
nemusí zoufat, na výstavě Adventní
zvyky na Bystřicku v městském
muzeu se mohou vánočně naladit
až do 31. prosince. Srdečně všechny
zveme.

Další příjemný večer provoněný bylinkami
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 jsme v naší
knihovně již podruhé
v letošním roce mohli přivítat bylinkářku
paní Hanu Urbánkovou z Jimramovských
Pasek. Majitelka rodinné farmy Sedmikráska
nám nabídla své znalosti o léčivých účincích dalších známých
i méně známých bylinek. V průběhu akce jsme měli možnost znovu ochutnat i zakoupit bylinné
směsi, čaje a sirupy.

Přírodními skvosty Rumunska do delty Dunaje
V pořadí již desátou prezentaci
žáků a učitelů ze ZŠ Nádražní 615
jsme měli možnost zhlédnout v úterý
1. prosince 2015 v městské knihovně. Poutavé vyprávění členů expedice doplněné fotograﬁemi a ﬁlmem,
nás tentokrát zavedlo do Rumunska.
Všichni diváci, kteří společně s námi
zhlédli, jako vždy originální prezentaci, byli spokojeni a těší se na další
příjemná setkání s bystřickými ekology, vedenými paní učitelkou Pivkovou a Kopeckou.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376
Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz
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Srdečně Vás zveme do
NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

AH Autopríslušenství
r
a dárkové zboží
(na horním konci náměs vedle Rynku)
Nabízíme:
AUTOPRÍSLUŠENSTVÍ
oleje, nemrznoucí kapaliny, autobaterie, autopotahy,
autokoberce, autokosme ka, autopříslušenství, autožárovky

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
keramika, obrázky, šperky, porcelán, malované sklo,
drátkové obrázky, medové svíčky a mnoho dalšího.
Při nákupu nad 300 Kč dostanete malý dárek.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zpracuji účetnictví, daňovou evidenci,
mzdy, DPH, daň silniční,
daňové přiznání.

Telefon: 604 802 925
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURNÍ DŮM,
INZERCE
RŮZNÉ

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LEDEN 2016
Úterý 12. ledna – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Sobota 16. ledna – prostory KD – 20.00
Pořádá: Město Bystřice n. P.
PLES MĚSTA BYSTŘICE NAD
PERNŠTEJNEM
Velký sál:
Hudba: taneční orchestr Timbre Music
19.30 – 20.00 Uvítací přípitek (sekt)
za doprovodu Smyčcového kvarteta
Cappella Allegra Bystřice n.P.
20.00
Zahájeni plesu
20.30 – 20.35 „Kangoo jump“ pod vedením Jitky a Míši Exlové
20.55 – 21.00 předtančení
– standardní tanec
21.15 – 21.30 Vyhlášení sportovců 2015
+ Vyhlášení osobnosti města roku
21.30 – 21.35 předtančení – latina
23.00 – 23.30 MARTA JANDOVÁ
00.15 – 00.30 Tombola
00.30 – 03.00 Timbre Music
V průběhu večera představí taneční
orchestr Timbre Music několik hudebně kostýmních FLASH SHOW
Foyer:
ochutnávka vín – Sedlecká vína
míchané nápoje od Top Bar
Vstupné: 180 Kč s místenkou
Předprodej: TIC Bystřice n. P.
Pondělí 18. ledna – malý sál KD – 19.30

KONCERT KPH
NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM STAROSTY
MĚSTA
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a
operní hosté
JIŘÍ JAHODA – housle
JANA RYŠÁNKOVÁ – klavír
MIROSLAV ZICHA – violoncello
KSENIYA SUPRUNOVICH
/Bělorusko/- soprán
PAVEL KATSIUSHYN /Bělorusko/
- baryton. Slavnostní novoroční nálada
ozvláštněná běloruskými operními
pěvci, výběr nejlepšího klasického
evropského repertoáru a světoznámé
árie v podání špičkových umělců.
Novoroční koncert Moravského
klavírního tria, tradičně s přípitkem,
letos slibuje jedinečný hudební zážitek
plný kosmopolitní atmosféry. www.
novorocniturne.cz Generální partner:
Rathgeber, k.s.
Partner: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč Platí permanentky KPH. Předprodej: KD
Čtvrtek 21. ledna – velký sál KD – 10.00
DIVADLO PRO DĚTI
PRINCEZNA S DLOUHÝM
NOSEM
Uvádí: Divadlo Koráb, Brno
Hrají: Radim Koráb, Petra Klímová
Pohádka o tom, jak zlobivou princeznu postihla nejedna pohroma –
narostly jí uši jako lopušáky, jelení
parohy a dlouhý nos. Určeno dětem

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MŠ a 1. – 2. tř. ZŠ
Délka: cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Pátek 22. ledna – malý sál KD – 19.30
54. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace „Vinařský dům Kopeček“ Dubňany, vinařská oblast Morava, podoblast Slovácko.
Vinařství představí a o víně bude hovořit Zbyněk Kopeček, držitel certiﬁkátu Sommelier a Mezinárodních
degustátorských zkoušek dle norem
EU. Hraje: Cimbálová muzika Hudci
z Kyjova. Aleš Smutný - primáš, Zdeněk Frolec - kontrabas, Jiří Frolec - viola, Antonín Horehleď - cimbál. Hlavní
reklamní partner: MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 100 Kč Předprodej: KD
Úterý 26. ledna – velký sál KD – 19.30
ZÁBAVNÝ POŘAD
FURTLUFTDURCH TOUR
Účinkují: ZDĚNĚK IZER a ŠÁRKA VAŃKOVÁ
Diváci se opět setkají s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady
populárních zpěváků a zpěvaček. Partnerkou Zdeňka Izera v tomto pořadu
je skvělá zpěvačka Šárka Vaňková.
Vstupné: 220 Kč Předprodej: KD
Neděle 31. ledna – velký sál KD – 17.00
Pořádá: ZUŠ ve spolupráci s KD
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PRINCEZNA ZE MLEJNA
Hraje: Divadlo Beze Jména při ZUŠ
v Bystřici n. P.
Po úspěšných pohádkách Mrazík,
Lotrando a Zubejda, Ať žijí duchové, Šíleně smutná princezna si připravilo Divadlo Beze Jména klasickou hudební pohádku podle ﬁlmové
předlohy Princezna ze mlejna.
Hrají: Jindřich – Lukáš Kunovský,
Eliška – Alena Vorlová, Mlynář –
Daniel Hrůza, dále Tomáš Koscielniak, Matyáš Exl, Simona Fabiánová a další. Režie: Martina Olivová
Vstupné: dobrovolné
Reprízy: 1. 2. 2016 v 8.30, 10.00, 11.30
hod. a 2. 2. 2016 v 8.30 a 10.00 hod.
PŘIPRAVUJEME V ÚNORU
2016:
6. 2. Zemědělský ples, 14. 2. Dětský
karneval, 16. 2. Poslední ze žhavých
milenců – divadlo, 18. 2. Pro Arte
Bohemica – koncert KPH, 20. 2. Ples
gymnázia, 27. 2. Společenský ples
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626,
e-mail: info@kdbystricenp.cz,
www.kdbystricenp.cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před
každým představením.
Změna programu vyhrazena!
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„I v malém městě můžeš něco dobrého vykonat.“ – pokračování
V návaznosti na předchozí článek,
bychom vás chtěli blíže seznámit
s Rybovou mší „Missa in D Festis
Nativitatis Christi“, kterou můžete poprvé slyšet letos o Vánocích
v kostele sv. Vavřince. Doba adventu
a Vánoc bezesporu patří k nejoblíbenějším částem liturgického roku.
Přímým svědkem enormní popularity tohoto období v českých zemích
zůstává, mimo jiné, značný počet
adventních a vánočních hudebních
kompozic dochovaný v českých,
moravských, ale i zahraničních archivech. Ke vzniku speciﬁckých
českých pastorálních skladeb výrazně přispěla epocha pozdního baroka,
která si díky svým galantním rysům
libovala právě ve volbě pastorálních
témat. V rámci duchovní hudby pak
docházelo k propojení oblíbených
charakterů z antické mytologie s biblickými příběhy pastýřů klanících
se narozenému Kristu.
Díky dílu Jakuba Jana Ryby můžeme formu pastorální mše považovat za nejznámější a nejoblíbenější
druh duchovní skladby s pastorální
tematikou. Zásluhu na tom má notoricky známá Missa pastoralis bohemica, jinak také Česká mše vánoční
– Hej, mistře. Toto Rybovo nejznámější dílo, kterého si autor ovšem
nijak zvlášť nepovažoval, mělo paradoxně poněkud negativní dopad
v rámci celkového hodnocení jeho
tvorby. Téměř zastínilo díla ostatních autorů, ale i Rybovy předchozí a následující, často kompozičně
hodnotnější vánoční mše. Uvedením
dnes zcela neznámé mše, bychom
chtěli připomenout, že existují i
další Rybovy pastorální kompozice a snad se nám také podaří dostat
„naši“ mši do povědomí posluchačů
a připojit ji k obvyklému vánočnímu
repertoáru.
Letošnímu nastudování předcházelo značné množství práce, o níž
posluchači většinou nemají ani tušení. Vše zahájilo náhodné nalezení
opisu v archivu Národního muzea,
kde byla na katalogovém lístku uve-

dena drobná poznámka „z Bystřice
p. Pernštýnem“. Ač pozměněný název, bylo jasné, že jde o hudebninu
z našeho města. Po získání tohoto
opisu se informace potvrdila, protože přímo na titulním listu je uvedeno, že byl získán „darem od p.
Černého z Bystřice n. Pernštýnem“
roku 1908. František Černý (1875 –
1931) působil v bystřickém kostele
v té době jako ředitel kůru a varhaník. Komu přesně opis věnoval a jak
se ten následně dostal do sbírek muzea, se zatím nepodařilo prokázat.
Po nalezení opisu bylo nutné získat
autograf skladby, aby bylo možné
porovnat, jak moc se případně od
originálu liší. Dosud se podařilo najít 6 verzí mše (včetně autografu),
navíc by měly existovat ještě další
3. Jejich porovnání přineslo spoustu zajímavých informací. Panují
značné rozdíly, a to jak v nástrojovém obsazení, tak v zápisu melodie
jednotlivých hlasů. To se nejvíce
projevuje ve skupině dechů, která
je snad u každé verze odlišná. Jeden
ze zkoumaných rukopisů je transponován do tóniny C dur; značné
odlišnosti jsou pak také v délce sopránové árie nahrazující Benedictus.
Další zajímavosti přinesl opis ze
Zlaté Koruny, který nám poskytuje
drobné svědectví o tamní provozovací praxi. Tamní zpěváci se patrně
nebyli schopni interpretačně vyrovnat s výškou zpěvních partů, a tudíž
si všechny vypjaté pasáže v notách
důsledně transponovali o oktávu níž.
Důležité jsou také informace o provedení mše evidované povětšinou na
obálkách. Díky nim se dozvídáme,
že toto Rybovo dílo bylo provozováno téměř kontinuálně až do roku
1895, tedy více než 100 let od svého
vzniku.
Po získání opisu bylo nutné přepsat mši do moderní notace, což je
práce zabírající značné množství
času. Zahrnuje přepis, korektury,
místy nutnost dokomponování chybějících částí, vypracování continua,
transpozici partu historických nástrojů pro dnešní atd. I přes veškerou
snahu se první zkoušky neobešly

bez divokého listování v partituře a
hledání chyb opisovače původního
nebo dnešního. V tuto chvíli už ale
všichni pilně cvičí a připravují se na
premiéru.
A čím je tato Rybova kompozice
zajímavá? Jedná se o typický příklad
tzv. kantátové mše, kdy je text ordinaria rozdělen a zhudebněn formou
sborů, ansámblů, árií a podobně.
Hned v úvodním Kyrie zazní první
česká vsuvka – po stylizovaném odbíjení půlnoci 12 údery zvonu zazní
basové sólo, které je nepochybně
inspirováno zpěvem ponocného.
Gloria má charakter samostatné
pastorální kantáty a je částí, v níž
je nejvíce zastoupen český text.
Otevírá ji sopránové sólo oznamující narození Spasitele. To můžeme
chápat jako paralelu zpěvu anděla,
sdělující radostnou zprávu pastýřům, který se často objevuje zvláště
ve starších pastorelách. V souvislosti s tímto je zcela logické navazující
altové sólo „Hej, hej chaso vstávejte
a k Betlému chvátejte“, které můžeme ztotožnit s osobou pastýře, nabádajícího ostatní k cestě do Betléma.
Na závěr zazní sbor pastýřů mířících
do Betléma k malému Ježíškovi. Čistě latinské Credo je třídílné a pro posluchače mírně nepřehledné, což ovšem má svůj důvod. V průběhu mše
je nutné, aby zazněl celý text mešního ordinaria. Protože se ale v tomto
případě jedná o kratší kompozici,

celý text nebylo možné aplikovat.
Ryba tuto nesnáz vyřešil jednoduše
- nechal sbor přednášet současně
tři různé textové fráze. Celé Credo
tedy zazní, jen pro posluchače a zpěváky je to poněkud nezvyklé. Tento
způsob kompozice není zcela neobvyklý, u kratších mešních kompozic
můžeme najít obdobné zhudebnění
dlouhých textových částí i u Josepha Haydna, Karla Blažeje Kopřivy nebo Františka Tůmy. Sanctus
je nejkratší částí mše a přechází
v Benedictus, které je v této kompozici zcela nahrazeno árií s líbezným
českým textem. V té po celou dobu
zaznívá dialog sopránu a sólové ﬂétny, což skladbě dodává velmi lyrické vyznění. Závěrečné Agnus Dei je
klidným sólovým tříhlasem, který se
ovšem vzápětí rozvine do hybného
Dona nobis uzavírající celou skladbu.
Premiéra proběhne dle původního
určení skladby 25. prosince v 9:00
hodin při ranní mši, koncertně bude
opakována týž den v 18:00 hodin
v Kostele sv. Vavřince v Bystřici
nad Pernštejnem. Poté zazní 2. ledna v 16:30 hodin při sváteční mši
v Poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře
nad Sázavou, poslední koncertní
uvedení bude 3. ledna v kostele sv.
Václava ve Zvoli v 17:00 hodin.
Michaela Macháčková

Římskokatolická farnost, ZUŠ a SONK z. s. Bystřice n. P.
Vánoční konccert ZUŠ

Missa in D Festis Nativitatis Christi

NEZMAŘI MEZI NÁMI
Že „i v malém městě můžeš něco
dobrého vykonat“, dokázala Lenka
Macháčková 15. 11. 2015 společným
koncertem svého Symfonického orchestru Něhoslava Kyjovského se
skupinou Nezmaři. Bystřický kulturní dům byl plný a ve stoje aplaudoval povedenému vystoupení!
Koncert byl umělecky hodnotný, ale byl i vtipný, nechyběla reﬂexe na aktuální
dění, inspiroval k zamyšlení.
Mnohý z diváků si pomyslel,
co to dá práce, vymyslet, nacvičit a zrealizovat takovou
věc! Je dobře, že se mezi
námi najdou takoví nezmaři,
jakými jsou Lenka Macháč14. strana

ková či fotosoutěž připravující Milada Krásenská a Mirka Melniková.
Jdou za svým a bez ohledu na hodinové ručičky a tloušťku peněženek připravují něco pro naši radost!
Díky jim!
Hynek Jurman

Jakub Jan Ryba

a další
Smyčcový orchestr N.Kyjovského, Komorní sbor
Alter ego, Žesťový kvartet a hosté
Pátek 25. prosince 2015 v 18.00, kostel sv. Vavřince
Bystřice nad Pernštejnem
Vstupné dobrovolné
Koncert se koná za podpory Města Bystřice n. P. a Nadace "Život umělce"
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Otevření výstavy a předání cen vítězům dětské soutěže "Světlo pro život"
Dne 18. 11. 2015 se v půdních prostorách městského muzea konalo zahájení výstavy a předání cen vítězům
dětské soutěže „Světlo pro život“.
Letošní dětská soutěž navázala
na Mezinárodní rok světla vyhlášený
pro letošní rok OSN. K 15. říjnu, kdy
byl termín pro odevzdání soutěžních
prací, obdržela kancelář Mikroregionu
Bystřicko rekordních 320 prací, z toho
12 literárních, což je skoro třikrát více
než průměr v soutěžích předchozích.
Opět se potvrdilo, že nám vyrůstá více
malířů, než „písmáků“, ale to už patří
také k jedné z tradic soutěže. Soutěže se
zúčastnilo 23 škol, školek a domovů
z celé ČR.
Soutěžní práce byly pro hodnocení
rozděleny do 3 oblastí – Bystřicko,
Koruna Vysočiny (Tišnovsko, Novoměstsko, Žďársko, Velkomeziříčsko-Bítešsko) a ostatní školy z ČR. K tradičním 1. – 3. místům v jednotlivých
věkových kategoriích a k ocenění profesionálů přibyly letos, vzhledem k velkému množství zajímavých a krásných

prací, i ceny poroty, starosty Bystřice n.
P. a předsedy Mikroregionu Bystřicko.
Na úvod vernisáže se ujali slova pořadatelé Ing. Karel Pačiska (starosta
Města Bystřice n. P.) a Libor Pokorný
(předseda Mikroregionu Bystřicko).
Jejich slova vhodně podtrhla recitace
básně Více světla žákyní ZUŠ Bystřice
n. P., Michaelou Kostkovou. Za Kraj
Vysočina promluvila k přítomným
radní Kraje Vysočina RNDr. Marie
Kružíková. Ke zpestření celé akce přispěl dechový kvartet ZUŠ Bystřice n. P.
(Adam Štarha, Eliška Vičarová - ﬂétny,
Veronika Dušková a Josef Růžička
- klarinet, Roman Proks - fagot) pod
vedením Martiny Olivové. V závěru
vernisáže zazněla báseň Světlo v podání Lindy Lukáškové. Slavnostním
odpolednem provázela Ing. Eva Zamazalová, díky které se v našem regionu
tradice těchto soutěží zavedla a udržela.
Vítězové dětské soutěže obdrželi
diplomy, ﬁnanční odměny a drobné věcné dary od pořadatelů soutěže
Města Bystřice nad Pernštejnem, Mi-

kroregionu Bystřicko a četných sponzorů soutěže (Centrum EDEN, Gama
Group a.s. člen skupiny KOH-I-NOOR
HOLDING, Lesní společenství obcí
s.r.o., MAS Zubří země o.p.s., OptiXs
s.r.o., Sagras a.s., Šikland a.s.).
Děkujeme sponzorům a všem
účastníkům soutěže a blahopřejeme

autorům vítězných prací.
Zvláštní poděkování patří SK Bystřice a SK Rožná za zapůjčení fotbalových sítí, díky kterým mohly být
výtvarné práce působivě nainstalovány.
Výstava dětských prací potrvá do
začátku roku 2016, tak pokud jste ji
ještě nezhlédli, napravte to!
-jz-

Zimní fotbalová přestávka v Lužánkách
Další soutěžní ročník pro SK Bystřice je ve své polovině. Mládežnické
kategorie přípravek a žáků skončily
krajské soutěže o víkendu 24. resp. 17.
10. Družstva mužů a dorostu pokračovala o něco déle. Muži B a dorostenci
hráli do 8. 11., družstvo mužů A končilo předehrávkou jarního utkání na půdě
Rosic až 14.11.
Muži A měli výsledky jako na houpačce, na domácím hřišti jsou v rámci
MSD D poslední (7 bodů), naopak
venkovní utkání nám sedí a patří nám
2. příčka se ziskem 14 bodů. Družstvo
mužů B se během podzimu potýkalo
s tristním přístupem zejména mladších
hráčů k účasti na utkáních. Vrcholem
bylo utkání v Šebkovicích, ke kterému odjelo 11 hráčů, z toho 4 s věkem
vyšším než 40 let. Hráči dorostu po
sestupu z krajského přeboru zatím svými výkony zaostávají za očekáváním

a s brzkým návratem do vyšší soutěže
nemůžeme moc počítat. Růst výkonnostní úrovně se potvrdil v kategoriích
mladších a starších žáků, ovšem postup
přes hráče V. Meziříčí patrně nevyjde.
Škoda odchodu talentovaných Adamů
Jiránka a Bouška do Jihlavy a Vrchoviny. U kategorií přípravek nás mrzí především turnajový systém soutěže, který
přináší jednak vyšší počet venkovních
utkání a dále celodenní „výlety“ s ranními odjezdy okolo 7:00 hod.
Pokračovat v soutěžích se bude až na
jaře (začátek divizní i krajské soutěže
se plánuje na víkend 19. a 20. 3. 2016),
takže hráči si mohou užít zasloužené
soutěžní přestávky. Tréninky zatím pokračují na UT ZŠ Nádražní a Domanín, ve sportovní hale a v tělocvičnách
bystřických škol. Po Novém roce nás
čeká valná hromada. Účast na ní by
měla být pro členy SK samozřejmostí.

Přehled umístění jednotlivých družstev:
Muži A (Divize) 11. místo skóre 31:31
21 bodů
Muži B (I.B tř.) 11. místo skóre 38:42
15 bodů
Dorost (I.tř.)
6. místo skóre 39:27
26 bodů
Žáci st. (I.tř.)
2. místo skóre 27:15
16 bodů
Žáci ml. (I.tř.)
4. místo skóre 34:14
13 bodů
Přípravka (KP)od této sezóny se výsledky přípravek neuvádí a neevidují
Za SK Bystřice Bc. Petr Slabý

ZE STŘELECKÉHO KLUBU
V sobotu 21. 11. 2015 se konal
v kulturním domě Bystřice n. P.
27. ročník závodu VC Bystřice nad
Pernštejnem ze vzduchových zbraní
Vzpu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže.
Závodu se zúčastnilo 58 střelců ze
třech krajů z toho 29 dětí střílejících
VzPu 30 vleže. Umístění bystřických střelců je následující:
Raučina František VzPu 40 – 4. místo
Nečas Jaroslav VzPu 60 – 6. místo
Zach Jiří VzPu 60 – 7. místo

Nečas Jaroslav st. VzPi 60 – 7. místo
Za bezchybnou přípravu a hladký
průběch akce se podílel celý kolektiv
SSK Bystřice n. P. Velký dík patří kulturnímu domu, který nám poskytuje
prostory po celou dobu všech ročníků.
Dále děkuji městu Bystřici n. P., které
nám poskytuje grant na činnost z něhož je částečně hrazen nájem kulturního domu. A v neposlední řadě děkuji
všem sponzorů, kteří nás podpořili.
Za SSK Oto Musil

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Zubní pohotovost PROSINEC 2015 - LEDEN 2016

Výkonný výbor Sportovního klubu Bystřice n.P. tímto
svolává valnou hromadu,
která se koná v neděli 24. 1. 2016 od 10:00 hod
v salonku Restaurace Síť, areál stadionu Bystřice n.P.
Návrh programu jednání:
1. Zahájení (schválení programu jednání)
2. Procedurální záležitosti (schválení jednacího řádu, volba komisí)
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise
6. Volba výkonného výboru
7. Novela stanov
8. Diskuse
V Bystřici n.P. dne 1. 12. 2015
9. Návrhy na usnesení a závěr
Josef Soukop (předseda SK)

PROSINEC 2015
13. 12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
19. 12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
20. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
24. 12. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
25. 12. MDDr. Tomáš Ludin, Centrum zubní péče B smile,
Osová Bítýška 303; 566 536 712, 733 610 662
26. 12. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
27. 12. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
LEDEN 2016
1. 1. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
tel.: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě
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Losování geocachingové hry

HLEDEJ VODOMILA 2015
Zábavná hra pro celou rodinu, která vás provedla po stopách opravených studánek v regionu MAS Zubří
země (Nedvědicko, Bystřicko, Novoměstsko) a regionu MAS Rokytná
(Moravskobudějovicko), dospěla do
ﬁnále. Do 13. 11. 2015 bylo doručeno
celkem 120 vyplněných legitimací, z toho 103 bylo dle podmínek
zařazeno do losování. Úkolem hry
bylo vyplnit tajenku. Tu vyluštil ten,
kdo napsal do legitimace autora básně
Znám křišťálovou studánku – Josef
Václav Sládek. Tajenku hry mohli
účastníci hry vyplnit, když za pomocí GPS hledali písmenka, která byla
ukrytá v keškách u 17 opravených
studánek. Ti, kteří vyplnili min. 7 písmen, obdrželi pexeso a samolepku
Vodomila.
Losování 20 výherců hry, které bylo
součástí akce Vánoční koledování
aneb otevření adventu 2015, proběhlo v sobotu 28.11.2015 od 15.30 hod.
v amﬁteátru v Bystřici nad Pernštejnem za přítomnosti Ing. Karla
Pačisky – starosty města Bystřice n. P.,
Ing. Hynka Jurmana – zástupce TIC
Bystřice n. P. a Ing. Jarmily Zemano-

vé – ředitelky MAS Zubří země, o.p.s.
Vylosovaní výherci obdrží propagační materiály projektu (sborník
studánek, blok A5, propiska, hrneček,
tričko, placka Vodomila, informační
materiál o projektu Znám křišťálovou
studánku).
Eva Ungrová - Bystřice nad Pernštejnem, Milan Bartoněk – Jabloňov,
Petr Kadlec – Věstínek, Zuzana Hájková – Nedvědice, Martina Růžičková
– Pelhřimov, Mates Pukanec – Vladislav, Kateřina Jahodová – Lesonice,
Nikola Zemanová – Vír, Karolína
Čermáková – Hostim, Tomáš Nekula
- Moravské Budějovice, Marek Sembol - Český Těšín, Vojta Hrazdira –
Bobrová, Vlasta Svobodová - Bystřice
nad Pernštejnem, Klára Kvapilová
– Babice, Jaroslava Hájková - Havlíčkova Borová, Jiří Schneider - Bystřice
nad Pernštejnem, Kristýna Blechová
– Rožná, Veronika Palátová – Valeč,
Jaroslava Žilová - Velké Tresné, Jana
Růžičková - Pelhřimov
Ceny budou nachystány k vyzvednutí v kanceláři MAS – www.zubrizeme.cz. Děkujeme všem účastníkům
hry a blahopřejeme výhercům!

Tradice a obyčeje v MŠ Olešínky
V naší mateřské škole jsme se letos
rozhodli oslavit svátek svatého Martina a přiblížit dětem s ním spojené tradice a obyčeje.
Během týdne paní učitelky seznamovaly děti s dávnou legendou,
kterou poté s dětmi zdramatizovaly.
Přidaly také známé písně, básničky
a pranostiky a ve středu 11. 11. 2015
svoje vystoupení předvedly na školní
zahradě všem příchozím.
Za setmění se všichni vydali v lampiónovém průvodu vsí vyhledat svatého Martina. Po návratu na školní
zahradu byla pro děti připravena „svě-

týlková“ cesta a zapálený oheň, v jehož světle se objevil i „svatý“ Martin
a všechny obdaroval čerstvě napečenými svatomartinskými rohlíčky. Pak
nastal čas zahřát se teplým punčem
a někteří využili zapálený oheň také
k opečení párků. Kouzelnou atmosféru dotvářely známé pohádkové melodie jako předzvěst blížících se Vánoc.
Domů jsme se rozcházeli se svátečním pocitem. Rozzářené oči dětí
a ocenění rodičů zahřálo paní učitelky
víc než horký čaj.
kolektiv MŠ Olešínky

Mladí myslivci křísí staré tradice

Geocachingová hra byla součástí realizace projektu spolupráce MAS Zubří
země, o.p.s. a MAS Rokytná, o.p.s. na obnovu studánek „Znám křišťálovou studánku…“ – www.znamstudanku.cz.
-jz-
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ZVOLE - Svatohubertská mše
je pravděpodobně největším svátkem ve světě myslivců a lesníků.
Jen málo farností však tento svátek
pojímá jako tradici. To se rozhodli
změnit myslivci z Dolní Rožínky
a uspořádali historicky první Svatohuberstskou mši ve Zvoli.
V neděli 8. listopadu mohli lidé ze
Zvole a okolí zhlédnout staronovou
tradici. Myslivecké sdružení Dolní
Rožínka s pomocí Mysliveckeho sdružení ZVOLE, o. s. zorganizovalo první
Svatohubertskou mši. "Byl to můj sen
už od té doby, co jsem byla na Svatohubertské mši v Kuksu a poté i v Měříně," vysvětluje teprve sedmadvacetiletá
předsedkyně Mysliveckého sdružení
Dolní Rožínka, Zdeňka Zemanová.
Myslivci vyzdobili kostel sv. Václava ve Zvoli přírodními ozdobami v
podobě jeřabin, jehličnatých větviček
a jako dominantu postavili před ol-

tář jelení hlavu. Další zvláštností byli
Trubači LDF MENDELU (Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity), kteří celý obřad doprovázeli.
"Mám tradice ráda a doufám, že tato
se udrží. Kostel byl krásně vyzdobený,
pan farář měl krásné kázání a celá mše
měla příjemnou atmosféru," komentovala po mši paní Eliška Hrabálková,
která je sama myslivkyní. Mši ozvláštnily, v neposlední řadě právě na tři desítky myslivců a myslivkyň, kteří přišli
uctít svátek sv. Huberta v uniformách.
Krom oslavy svého patrona chtějí
myslivci touto tradicí poukázat na to,
že "myslivost je krásná, má bohatou
historii, krásné tradice, ale mnozí laici
o tom neví a vidí na myslivosti pouze
střílení nevinné zvěře a v opilosti na
honech i jeden druhého. Ne už ale péči
o zvěř a revír celkově," poznamenala s
lítostí Zdeňka Zemanová.
Text i foto: Iveta Škodová

Trubači LDF Mendeleu hráli příchozím
už před začátkem mše.

Oltáři dominoval jelen.

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků,
v roce 2016 pevné zdraví,
mnoho osobních
i pracovních úspěchů
a spoustu krásných dnů
všem přeje
Mikroregion Bystřicko
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V RODKOVĚ
V neděli 29. 11. 2015 proběhlo
za účasti místních občanu zdobení vánočního stromu. Akce vypukla ve 13.00 hod. v kulturním
domě, kde děti společně s rodiči
vyráběli vánoční ozdoby.
V místnosti provoněné různými

laskominami se brzy nahromadila spousta různých ozdob, které
byly posléze zavěšeny na strom.
K tomu všemu se linuly z reproduktoru krásné tóny vánočních
koled. Při samotném zdobení
stromu nám počasí nebylo příliš nakloněno, tudíž bylo nutno
podávat teplé nápoje pro zahřátí.
I přes nepřízeň počasí vše dopadlo
na výbornou.
V 17.00 hod. byl vánoční strom
za účasti široké veřejnosti slavnostně rozsvícen. Tímto jsme zahájili čas adventní. Všem, kteří se
na akci podíleli děkuji a těším se
příště!
Veselé Vánoce a šťastný nový
rok!
Oto Musil
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INZERCE, RŮZNÉRŮZNÉ
MIKROREGION,
Vše začalo Vánoční výstavou již
v pátek 27. listopadu. Nabídka byla
ještě pestřejší a bohatší než předcházející roky, a tak si z nepřeberného
množství vánočních věnců, svícnů,
bižuterie, keramiky, hraček, knih,
domácích pochutin a spousty dalších
věci vybral opravdu každý. Děti se
pak mohly zabavit a především něco
vlastního vyrobit ve tvořivých dílničkách, kde se jim věnovaly obětavé
organizátorky.
Hned další den se kulturní dům
zaplnil znovu, tentokrát dětským bazárkem.
Sociální sítě fungují, a proto již od
rána přijížděly především účastnice
ze širokého okolí. Oblečení pro naše
nejmenší, sportovní potřeby a spousta dalších věcí tak změnila svoje ma-

Naplněný adventní víkend v Rožné

jitele a bude dál sloužit svému účelu.
Podle opravdu pozitivního ohlasu
nakupujících proto tuto akci rádi zopakujeme.
V neděli odpoledne nastala ta hlavní víkendová událost. I přes nepřízeň
počasí se před budovou obecního
úřadu sešli ve velkém počtu místní
občané, aby ochutnali jablečný štrůdl, vánoční punč nebo svařené víno.
Hlavně však společně rozsvítili vánoční strom a poslechli si pásmo koled v podání dětí z místní ZŠ a ZUŠ.
Děkuji organizátorům, kteří se na
náročné přípravě těchto akcí podíleli.
Přeji všem, aby nám ta sváteční nálada, klid a pohoda vydržela nejen
v čase vánočním, ale po celý příští
rok.
Libor Pokorný

Díky Teleﬂexu splní Charita přání mnoha dětí

V říjnu letošního roku oslovila
žďárskou Charitu ﬁrma Teleﬂex ze
Žďáru nad Sázavou. „Nápad, se
kterým přišel jeden ze zaměstnanců
ﬁrmy – realizovat vánoční dobročinný projekt pro děti ze sociálně slabých rodin, které navštěvují pracovnice Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi (dále jen SASka),
nám přišel úžasný,“ sděluje nadšeně

vedoucí této charitní služby Marie Uttendorfská, DiS.
Hlavní myšlenka celé předvánoční
akce
spočívá v tom,
že si děti napíší
nebo namalují na
připravené kartičky svá vánoční přání. Těmito
kartičkami bude
ozdoben vánoční
strom ve společných prostorách pro zaměstnance
ﬁrmy Teleﬂex. Ti si pak mohou vybrat kartičku s přáním, které by rádi
splnili.
Přáníčka byla rozdána v rodinách
k vyplnění začátkem listopadu. A
nyní, po měsíci, již Marie Uttendorfská ví, jaké požadavky se na
pečlivě popsaných a vymalovaných
kartičkách objevují. „Zhruba tři-

cet dětí psalo Ježíškovi o rozmanité
věci. Mezi přáníčky najdeme sponky
do vlasů, společenské hry, knížky,
drobné hračky, oblečení a boty nebo
školní potřeby či kojenecká mléka.
Jsme mile překvapeni, že se jedná
o obyčejné a hlavně užitečné dárky.“
Sociálně aktivizační služba vznikla v roce 2013. Tehdy reagovala na
potřebnost péče o sociálně slabé rodiny v regionu. Posláním SASky je
pomoc a podpora rodinám s dětmi,
jejichž vývoj je ohrožen v důsledku
dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy
překonat. Cílovou skupinou služby
jsou rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci nebo
ohrožené rizikovým způsobem života žijící na okrese Žďár nad Sázavou.
K běžným pracovním povinnostem pracovnic SASky patří zejména jednání a doprovod uživatelů na
úřadech, ve školských zařízeních
a jiných institucích. „Rovněž učíme
hospodařit s ﬁnančními prostředky,

zaškolujeme maminky či tatínky ve
vedení domácnosti, řešíme otázky
bydlení a zadluženosti rodiny. Často pomáháme s vyřizováním sociálních dávek. Co se týká výchovy dětí,
tak jsme nápomocné při jejich péči
a výchově, pomáháme při přípravě
do školy a snažíme se působit preventivně při rizikovém chování dítěte,“ vysvětluje široký záběr služby
Marie Uttendorfská.
„K našim povinnostem v této
předvánoční době přibude ještě jedna z těch příjemných - rozvézt dárečky od zaměstnanců ﬁrmy Teleﬂex tak,
aby děti měly svá splněná přání pod
stromečkem. Snad se nám podaří
vše předat včas,“ usmívá se Marie
Uttendorfská.
Vedení Oblastní charity Žďár
nad Sázavou tímto děkuje ﬁrmě
Teleﬂex za velmi nápaditou a přínosnou předvánoční akci, která
udělá radost malým uživatelům
SASky a jejich rodinám.
Lenka Šustrová

Oceněná pečovatelka roku: Pracovník v sociálních službách musí
mít široké srdce, díky kterému pečuje rád
Další ročník Národní ceny sociálních služeb - Pečovatelka roku 2015
přinesl Oblastní charitě Žďár nad Sázavou nové ocenění. Tentokrát jej společně s dalšími třemi oceněnými získala
pečovatelka z bystřické Charitní pečovatelské služby Marcela Klanicová, a to
v oblasti terénních služeb. Pečovatelku
nominovalo vedení žďárské Charity.
„Hlavním důvodem její nominace
v Národní ceně sociálních služeb jsou
její vlastnosti, kterých si váží nejen naši
uživatelé, ale i její kolegové. U paní
Marcely je na prvním místě vždy lidskost, pomoc bližním bere jako poslání,
ne jako zaměstnání,“ sdělil její nadřízený Miroslav Prudký.
Bystřická pečovatelka se poprvé se
svou pečovatelskou praxí setkala při
péči o svoji maminku, kdy poznala
pocity člověka prožívajícího doma na
lůžku své poslední období, i pocity rodinných příslušníků, kteří se o něj starají. V únoru 2008 nastoupila do Charitní
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pečovatelské služby Oblastní charity
Žďár nad Sázavou. Doposud pracovala
jako pracovnice v sociálních službách
– pečovatelka. V roce 2014 se díky své
pracovitosti a spolehlivosti stala zástupkyní vedoucího.
A jak paní Marcela vnímá činnost
pracovníka v sociálních službách –
pečovatele, který každodenně vykonává práci v sociálních službách?
„Jakákoliv práce v sociálních službách v sobě spojuje fyzickou, duševní
a duchovní rovinu, a to v každém okamžiku a najednou. Vaše ruce pomáhají,
vaše smysly vnímají, vaše mysl se vše
snaží chápat a zároveň se snažíte empaticky reagovat. To ale není všechno.
Ve stejném okamžiku musíte přemýšlet o "zákulisních" provozních věcech,
protože svou službu koordinujete s několika kolegy, omezeným počtem aut
a v ohraničeném čase. Stále se musíte
vyrovnávat se změnou situace, nečekanými požadavky dalších uživatelů

a často i komplikacemi. A tak je jasné,
že tuto práci může vykonávat člověk,
který nemá rád rutinu, umí být ﬂexibilní, má pevné nervy a široké srdce, díky
kterému rád pečuje o druhé.“
Slavnostní vyhlášení proběhlo
v úterý 10. listopadu 2015 v prostorách Novoměstské radnice Prahy
2. Patronkou ocenění byla Hana Maciuchová.

Lenka Šustrová
Foto: Archiv Charity
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INZERCE
Akademie J.A. Komenského, Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mob. 732 184 041, e-mail: akademiezdar@seznam.cz, www.akademiezdar.wbs.cz
pořádá

výhodné

ZIMNÍ
SLEVY

ODBORNÉ JEDNODENNÍ SEMINÁŘE
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ
ČINNOSTI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2015, ZMĚNY
VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD 1. 1. 2016,
Dne:
28. ledna 2016
Cena: 1200,Lektor: Ing. Miluše Procházková, ﬁnanční ředitelství v Brně
PRAKTICKÉ INFORMACE Z NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Dne:
20. ledna 2016
Cena: 1200,Lektor: Bc. Vítězslav Čech
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016, EVIDENČNÍ LISTY ZMĚNY A PŘÍKLADY
Dne:
23. února 2016
Cena: 1200,Lektor: Bc. Sojková Taťána
POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD CESTOVNÍCH VÝDAJŮ PO NOVELE
OD 1. 1. 2016
Dne:
24. března 2016
Cena: 1200,-Kč
Lektor: JUDr. Marie Salačová, specialistka na problematiku
cestovních výdajů
VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA SE
ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
Dne:
28. dubna 2016
Cena: 1200,-Kč
Lektor: Ing. Alena Chládková, JUDr. Bukovjan Petr

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A DVEŘE
D
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

Dvojsklo či trojsklo
Ug až 0,5 W/(m2K).

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřábníky, vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních strojů a BOZP.

Německý 7-komorový
proﬁlový systém
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační
vlastnosti
Uw až 0,76 W/(m2K)

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem

NOVÝ KURZ A PŘEZKOUŠENÍ pro řidiče STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH STROJŮ
Místo: Žďár nad Sázavou

Komfort

tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz
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MEZ, a.s. NedvČdice
zabývající se výrobou čerpadel, míchadel, elektromotorů, generátorů a
odvozených zařízení přijme pracovníky na tuto pozici:

VEDOUCÍ VÝROBY
Pracovní náplň:
* zodpovědnost za nové projekty, dohled a kontrolu
* rozpracování, příprava, plánování
* koordinace a eliminace problémů
* dodržování termínů, op malizace a úspory
* analýzy a reporty pro vedení společnos
* zodpovědnost a dohled nad denními ak vitami
* koordinace s výrobou vedoucí k vyšší efek vitě
nastavování norem

Požadavky:
* VŠ/SŠ nejlépe technického popř. ekonomického směru,
praxe v řízení výroby velmi dobrá komunikace,
stresu-odolnost, kri cký nadhled.
* 5 let praxe z výrobní společnos - podmínkou
* praxi s vedením lidí, manažerské schopnos
* MS Oﬃce - pokročilá znalost
* zkušenost s vedením projektů
SVÁŘEČ KOVŮ

OBRÁBĚČ KOVŮ (frézař, karuselář, soustružník)
Pracovní náplň:
* Obsluha a údržba obráběcího centra
(horizontální vyvrtávačka, karusel, soustruh)
* Seřizování stroje dle požadavků
Požadavky:
* Vyučení nebo SŠ v oboru podmínkou
* Znalost čtení výkresové dokumentace
ELEKTRIKÁŘ
Požadavky:
* Vyučení v oboru
* Platná vyhláška 50/78 Sb.
* ŘP podmínkou

Požadavky:
Nabízíme:
* Vyučení v oboru
* Dlouhodobé a perspek vní
* Platný svářečský průkaz zaměstnání
* Znalost čtení výkresové * Závodní stravování
dokumentace
* Finanční ohodnocení odpovídající
* ŘP podmínkou
praxi, dosaženému vzdělání
a odvedené práci
Vaše strukturované životopisy prosím zasílejte na
info@mez.cz nebo na adresu:
MEZ, a.s. Nedvědice, 592 62 Nedvědice
tel.: 777 592 134

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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